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Академија медицинских наука Српског лекар-
ског друштва ове године обележава 40 година 
свог постојања. Захваљујући визионарској идеји 
њених оснивача и њиховом изузетном залагању 
и раду, Академија се обогаћивала новим идејама 
и активностима, као и новим члановима. Многи 
од њих су током протеклих деценија с много ен-
тузијазма вредно радили у Академији, проши-
ри вали лепезу њених активности новим садржа-
ји ма и истовремено подстицали и промовисали 
научна истраживања и учествовали у едукацији 
лекара. Нису у томе могле да их спрече ни при-
лике у земљи, ни недостатак финансијских 
средстава, нити недовољан број заинтересованих 
сарадника, јер је њихова жеља да раде и својим 
радом доприносе Академији, Српском лекарском 
друштву и нашој науци била већа од свих тих 
препрека. Дивљење овим прегаоцима подстакло 
ме је да се прихватим припреме књиге биографија 
дугогодишњих чланова Академије медицинских 
наука. Жеља ми је била да се забележи све оно 
што су урадили за медицинску струку и науку, 
за организацију здравствене службе и обра зо-
вање здравствених радника, али исто тако да се 
забележи какве су то дивне личности, какви 
свестрани и по свему изузетни људи стварали 
нашу Академију.

Књига „Биографије дугогодишњих чланова 
Ака демије медицинских наука Српског лекар-
ског друштва“ обухвата биографије чланова који 
су двадесет и више година били чланови Ака де-
мије. У њој су 134 биографије преминулих чла-
нова, 15 биографија чланова који су свих четрде-
сет година, од оснивања Академије 1976. до 
да нас, активно учествовали у њеном раду, те би-
ографије 56 садашњих редовних чланова Акаде-
мије. Биографије преминулих чланова писали 
су најчешће њихови сарадници и уче   ници 

осврнувши се при том на значај њиховог рада и 
на оно што је одликовало њихове лично сти. Ако 
су ове биографије писали чланови уре ђивачког 
одбора, допунили су их освртима које су напи-
сали сарадници наших преминулих чла нова. 
Биографије садашњих чланова писали су они са-
ми, али их је уређивачки одбор, уз њихову са-
гласност, допунио и уједначио. Чланови уређи-
вачког одбора уложили су много труда да се 
са купе и напишу биографије преминулих чла-
нова и да се редигују и припреме за објављивање 
све биографије. У знак захвалности за њихов 
рад, на крају књиге су објављене биографије 
оних чла нова уређивачког одбора које нису би-
ле уврште не у претходно поглавље.

Књига је обухватила само један део биогра-
фија дугогодишњих чланова Академије, оних ко-
ји су најмање двадесет година били њени члано-
ви. Надам се да ће нова истраживања изнедрити 
нове публикације са биографијама многих 
вредних и поштованих прегалаца Академије које 
нисмо могли да обухватимо овом књигом.

Захваљујем свим ауторима биографија на 
сарадњи и труду који су уложили да се сви ови 
подаци сакупе и обраде. Посебну захвалност 
изражавам рецензентима, угледним члановима 
Академије медицинских наука Српског лекар ског 
друштва, на лепим речима и похвалама књизи. 
Академику Радоју Чоловићу, председнику Срп-
ског лекарског друштва, и проф. др Павлу Милен-
ковићу, председнику Академије медицин ских 
наука Српског лекарског друштва, искрено захва-
љујем на подршци, помоћи и многим саве тима 
током припреме и објављивања књиге. Хвала 
филолозима Исидори Илић и Дивни Про дановић 
за пажљиво лекторисање текстова и коректуру, а 
секретарима Академије Босиљки Кркобабић и 
Сари Јањић на помоћи у прикупљању бројних 

Предговор
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података. Захваљујем господи Предрагу Мо-
крањцу и Душану Шевићу из агенције New Assist 
на високостручно и гратис урађеној компјутер-
ској обради и дизајну књиге. Свим нашим дона-
торима хвала за финансијску помоћ која је омо-
гућила да се књига објави.

Припрема ове књиге захтевала је много труда, 
али су ми откривање података о великанима 

на ше медицине, о тим дивним лекарима и њихо-
вом делу, као и сарадња с њиховим сарадницима 
и ученицима, који с великим поштовањем и ди-
вљењем говоре и пишу о њима, донели и много 
радости. Зато се надам да ће ова књига бити не 
само извор података за све оне који ће се бавити 
историјом наше медицине, него и штиво које ће 
читаоци са задовољством читати.

Проф. др Љубица Ђукановић



Биографије и сећања на дугогодишње 
чланове Академије медицинских наука
Српског лекарског друштва
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Проф. др Милан Андрејевић је син чувеног лекара Михајла Андрејевића, професора Медицинског 
факултета, оснивача наставне базе овог факултета у Градској болници и великог спортског дипломате 
у Светској фудбалској организацији – ФИФА. Када се с репрезентацијом Југославије вратио из Уругваја 
са првог светског првенства у фудбалу 1930. године, на којем је наша репрезентација стигла до полу-
финала, купио је сину глобус да би му објаснио где је тај Монтевидео и зашто је морао тако дуго да 
проведе на путу. Тај глобус је професору Милану Андрејевићу остао заувек посебно драг поклон.

Проф. др Милан Андрејевић 
(1927–2015)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1987. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду

Милан Андрејевић је рођен 23. септембра 
1927. године у Београду, у чувеној лекарској поро-
дици. Основну школу и гимназију завршио је у 
Београду и матурирао 1946. Исте године је уписао 
Медицински факултет Универзитета у Београду 
и дипломирао 1952. године с просечном оценом 
8,34. Још као студент радио је волонтерски на Ин-
терној клиници. После завршеног обавезног ле-
карског стажа добио је службу у Призрену, где је 
1954–1955. године био шеф Интерног одељења 
болнице. Истовремено је обављао и многе друге 
дужности: предавао хигијену у Богословији, вак-
цинисао децу, био лекар СУП-а, мртвозорац и др. 

Специјализацију из интерне медицине почео 
1955. године на Првој интерној клиници у Београ-
ду, да би 1958. и 1959. године, као стипендиста 
француске владе, радио у Паризу, у болници 
Bichat, код професора A. Lambling-a, где се усавр-
шавао у гастроентерологији. Специјалистички 
испит из интерне медицине положио је 1961. го-

дине. По завршеној специјализацији отишао је да 
ради у Швајцарској, где је остао четири године. Од 
1964. до 1966. године био је асистент проф. др S. 
Moeschlin-a у Градској болници у Солотурну, а од 
1966. до 1968. асистент Универзитетске клинике у 
Женеви, код професора R. Mach-a и M. Demole-a.

У Београд се вратио 1968. године и запослио у 
Градској болници (данас Клиничко-болнички 
центар „Звездара“). Године 1972. изабран је за на-
челника Одељења за гастроентерологију, које се 
касније развило у Клинику за гастроентерологију 
и хепатологију. Године 1978. био је на усаврша-
вању из хепатологије у Royal Free Hospital у Лон-
дону. Током рада на клиници увео је бројне мето-
де за дијагностиковање обољења дигестивног 
тракта и јетре (све ендоскопске методе, биоспију 
танког црева и јетре) уз сарадњу с радиолозима, 
хирурзима, патолозима и биохемичарима. Учест-
вовао је у изради тзв. Мариборске кодификације 
метода испитивања у гастроентерологији. На 

Током специјализције интерне медицине обављала сам стаж из гастроентерологије на одељењу 
којим је руководио проф. др Милан Андрејевић. Одељење је одликовала атмосфера искрених и 
срдачних односа међу свим запосленима коју је својим исправним људским односом професор 
Андрејевић стварао и чувао. На визитама и у дискусијама у лекарској соби професор Андрејевић 
је нас, младе лекаре, одушевљавао својим широким интернистичким знањем, вештином у распле-
тању диференцијалне дијагнозе, способношћу да пренесе своја знања на ненаметљив начин, али и 
ведрим духом, који је омогућавао да се сваки проблем лакше прихвати и реши.
Много година касније сретала сам господина професора Милана Андерејевића на састанцима 
Академије медицинских наука, па и сада, када се присећам тих сусрета, огреје ме топлина с којом 
ме је поздрављао и испуни поштовање према том скромном, а изузетном лекару.

Сећање проф. др Љубице Ђукановић
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месту начелника Клинике остао је до одласка у 
пензију 1992. године.

Докторску дисертацију под насловом Макси-
мални хистамински тест по Кау-у за испити-
вање желудачне секреције и његов клинички зна-
чај одбранио је 1976. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Исте годи-
не је изабран за доцента за предмет Интерна ме-
дицина Стоматолошког факултета Универзите-
та у Београду. У звање ванредног професора 
изабран је 1980, а редовног професора 1985. го-
дине. Поред наставе за студенте редовних и по-
следипломских студија на Стоматолошком фа-
култету, учествовао је и у последипломској 
настави из гастроентерологије на Медицинском 
факултету у Београду.

 Објавио је 185 стручних и научних радова из 
области интерне медицине и гастроентерологије 
и учествовао на бројним стручним састанцима и 
конгресима у земљи и иностранству. Аутор је пог-
лавља у књигама Дијагностичко-терапијски ле-
карски приручник (1980) и Diabetes mellitus (1994) 
и уџбенику Интерна медицина за стоматологе 
(1989), а уредник је и аутор књиге Фармакотера-
пија у гастроентерологији (1994). Сматрао је да је 
здравствено просвећивање становништва посеб-
но значајно, па је неколико година писао попу-
ларне чланке из медицине у листу „Борба“.

Када му је директор Клиничко-болничког цен-
тра „Звездара“ предложио да буде уредник мо-
нографије посвећене 70. годишњици ове установе, 
одлучио је да ову публикацију посвети „људима 

који су у овој установи радили и носили медицин-
ску и моралну одговорност за свој рад, а тиме и за 
углед саме установе“ (из Предговора монографије 
Стварали су Градску болницу). Уложивши велики 
труд, уредио је са сарадницима монографију у 
којој је свакој личности посветио пажњу и иста-
као оно што ју је највише одликовало. 

Проф. Андрејевић је био дугогодишњи акти-
ван члан Српског лекарског друштва. Био је 
члан Гастроентеролошке секције и њен председ-
ник у периоду 1972–1976. година. Такође је био 
председник Интернистичке секције Српског 
лекарског друштва (1976–1978). Био је редован 
члан Француског друштва гастроентеролога и 
Cercle Andre Lambling у Паризу.

За ванредног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1987, а за редовног члана 1992. године. Био је 
потпредседник Научног већа Академије (2000–
2002) и члан Секретаријата Научне групе за ин-
терну медицину (2004–2008). Организовао је 
научни скуп Академије Helicobacter pylori – савре-
мена схватања и значај у дигестивној патоло-
гији (1996) и редовно присуствовао научним и 
другим састанцима Академије.

Један је од оснивача и уредника Гастроентерохе-
патолошког архива (1982). 

Добитник је бројних признања Српског ле-
карског друштва и његових секција. Одликован 
је Орденом рада са златним венцем.

Преминуо је 2015. године у Београду, где је и 
сахрањен.

Проф. др Милана Андрејевића памтиће сви који су имали прилику да са њиме раде и сарађују. Учио 
је генерације будућих лекара шта значи бити доктор, како се опходити према болесницима и коле-
гама, учио их људској скромности и, пре свега, стручном знању. Научио је многе лекаре првим 
вештинама у гастроентерологији. Био је строг и правичан, духовит и лежеран. Градио је тимски дух, 
сматрао га је кључним за успешност, и довео до високог нивоа професионалну сарадњу с колегама 
хирурзима, радиолозима, патолозима и биохемичарима.

Сећање проф. др Његице Јојић
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Проф. др Његица Јојић, 
ученик и сарадник проф. др Милана Андрејевића 

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
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Ратомир Антић је рођен 21. августа 1922. го-
дине у Књажевцу, где је завршио основну школу 
и гимназију. Уписао се на Медицински факултет 
Универзитета у Београду 1940. године као војни 
стипендиста. По избијању рата прекинуо је сту-
дије због мобилизације. У Книну су га заробиле 
усташе и предале Немцима, који су га пребацили 
у заробљенички логор Stalag XVIIIB. Због боле-
сти је пуштен из логора 1942. године и вратио се 
у Књажевац. Већ следеће године је ухапшен као 
симпатизер Народноослободилачког рата и по-
ново депортован у логор у Немачку, где је остао 
до краја рата. Априла 1945. се вратио у Књажевац 
и укључио у друштвено-политички живот нове 
власти. 

У јесен 1945. наставио је студије медицине, 
током којих је био демонстратор на Интерној 
клиници и шеф тзв. Стручног сектора и Демон-
страторске секције. Током летњег распуста је 
учествовао у три савезне радне акције – у две је 
био заменик команданта радних бригада, а у 
трећој заменик управника главне омладинске 
болнице на ауто-путу Братство-јединство (За-
греб–Љубљана). Два пута је проглашен за удар-
ника. Дипломирао је 1949. године с просечном 
оценом 8,9.

Специјализацију из интерне медицине запо-
чео је после завршених студија на бившој Четвр-
тој интерној клиници. Административном од-
луком упућен је фебруара 1952. године у Косов-
ску Митровицу, где је постављен за шефа Интер-
ног и Заразног одељења. На Четврту интерну 
клинику вратио се 1953. године и наставио спе-
цијализацију, током које се определио за карди-
ологију. Специјалистички испит из интерне ме-
дицине положио је 1954. године с одличним ус-
пехом и тада постављен за заменика шефа 
одељења. 

Као стипендиста Светске здравствене орга-
низације био је током 1957. године на усаврша-
вању код професора Lenegre-a и Soulie-a у Пари-
зу, где је провео пет месеци, а потом и два месеца 
у Бриселу. Године 1963. био је дванаест месеци 
на Кардиолошком институту у Чикагу, код 
проф. L. N. Katz-a, као стипендиста Национал-
ног института за здравље.

На Интерној клиници Б провео је читав рад-
ни век и професионалну каријеру завршио као 
начелник одељења. У звање асистента на 
предмету Интерна медицина на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду изабран је 
1952. године, још док је био на специјализацији. 
Хабилитован је 1955. радом који је имао три 
дела: Желудачна секреција и промене у желуцу у 
току субакутног бактеријског ендокардита, 
Желудачна секреција код бактеријског и реу-
матског ендокардита и њен диференцијално-
дијагностички значај и Бактеријска флора же-
луца код болесника са субакутним бактеријским 
ендокардитом. У звање доцента изабран је 1959, 
а реизабран 1964. године. Докторску дисерта-
цију под насловом Утицај хипокалемије на про-
цес реполаризације у акутној исхемији миокарда 
одбранио је 1965. године. У звање ванредног 
професора изабран је 1969, а редовног профе-
сора 1975. године. Обављао је наставу студенти-
ма основних студија, а од 1964. године и наставу 
студентима последипломских студија из карди-
ологије и био један од иницијатора оснивања те 
последипломске катедре. Поред обавезне наста-
ве учествовао је у многим добровољним актив-
ностима – држао је предавања, семинаре и кур-
севе за усавршавање лекара. Био је дугого-
дишњи члан и председник Комисије за пола-
гање специјалистичког испита из интерне 
медицине.

Проф. др Ратомир Антић 
(1922–1998)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду



16

Проф. Антић је 1970. године објавио књигу 
Практикум физичког прегледа, коју је наредне го-
дине проширио, допунио и објавио под насловом 
Практикум физичког прегледа: основи интерне 
пропедевтике. Ова књига је доживела 12 издања. 
Написао је и књигу Електрокардиографска дијаг–
ностика, која је доживела три издања. Објавио је 
33 прилога у неколико књига, укључујући и уџбе-
ник Интерна медицина (1975), који је такође до-
живео више издања. До избора у звање редовног 
професора објавио је укупно 100 радова (писао је 
и после тога), од којих три рада у страним и 41 
прилог у домаћим часописима, четири рада у 
зборницима радова с међународних састанака, 50 
у зборницима радова са домаћих стручних скупо-
ва и по један рад у зборнику резимеа са страног, 
односно домаћег стручног састанка. Одржао је и 
неколико предавања која нису штампана.

Проф. Антић је био дугогодишњи члан Срп-
ског лекарског друштва и његове Кардиолошке 
секције, у којој је био секретар, члан Управног 
одбора и председник. Такође је био члан Уп-
равног одбора Интернистичке секције и Уп-
равног одбора Српског лекарског друштва. Био 
је члан и потпредседник Удружења кардиолога 
Југославије и секретар Удружења универзитет-
ских наставника Србије. Учествовао је на мно-
гим домаћим стручним састанцима и конгреси-

ма, као и на неколико међународних скупова, од 
којих су најзначајнији V светски конгрес карди-
олога 1970. године у Лондону и VI европски кон-
грес 1972. године у Мадриду.

Био је члан уређивачких одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство и Меди-
цинска истраживања. 

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је при 
оснивању Академије 1976. године. Активно је 
учествовао у њеном раду и био први председник 
Научне групе за интерну медицину. Одржао је 
предавање на симпозијуму Академије Проблеми 
напрасне смрти (1983). Када је Академији пове-
рен задатак да припреми програм VIII конгреса 
лекара Србије 1980. године, проф. Антић је 
изабран за председника Конгресног одбора, који 
је истовремено био и Редакциони одбор.

Проф. Антић је био и активан у друштвено-
политичком раду и веома одговорно обављао 
многе функције. Био је члан Савета Интерне 
клинике Б и организације Савеза комуниста. 
Као делегат Клинике био је члан Управног одбо-
ра Централне апотеке. На Факултету је обављао 
више дужности, од којих су најзначајније члан-
ство у Стручној комисији за изградњу Клинич-
ког центра Медицинског факултета и функција 
председника Скупштине Медицинског факулте-

Професора Ратомира Антића сам први пут срела као млад лекар на Интерној клиници Б, где је био 
начелник одељења. Иако је моје радно место било у Коронарној јединици, од проф. Антића сам 
изузетно много научила. Био је прави господин и професор који је нас, млађе колеге, учио како 
треба да се понашамо у свакој ситуацији према болесницима, колегама и студентима. Увек коректан, 
благ у наступу, посебно према млађима, крајње стрпљив, увек расположен да објасни и помогне у 
тешким и хитним ситуацијама којима кардиологија обилује. Због таквог става је било лако и једнос-
тавно питати га, јер су одговори били добронамерни, разумљиви и прави.
Сећам се, једном нисам написала шта сам болеснику преписала током реанимације. Није хтео ди-
ректно да ме опомене, да ме не би повредио, него је замолио сестру да то уради уместо њега. После 
тога никада нисам заборавила да све што применим и препишем пацијенту обавезно и напишем 
тамо где је то потребно.
Проф. Антић је електрокардиографију изузетно добро познавао и преносио нам несебично своје 
знање у време када је ова метода, уз рендгенско снимање плућа и срца, била од круцијалног дијаг-
ностичког значаја, јер су се друге тек развијале (нпр. катетеризација срца и ехокардиографија). 
Његова метода да на основу ЕКГ, вредности артеријског притиска и срчане фреквенције израчуна 
минутни волумен срца (за коју нисам сигурна да је негде записана, што би била велика штета) оду-
шевљавала ме је. Када сам током израде магистарског рада увела и изводила микрокатетеризацију 
десног срца, могла сам да израчунам и минутни волумен и да проверим применљивост методе проф. 
Антића. Показало се да његова метода  на једноставан и лак начин даје изузетно тачне резултате.
Када сам га последњи пут видела, већ је био неколико година у пензији. Тада је нас неколико млађих 
колега дошло да га посети на хируршкој клиници и да му пожели да што пре оздрави. Било му је 
изузетно драго, али нас је убрзо испратио речима да се не задржавамо на овом „нелепом“ месту, у 
болесничкој соби. 
Његова кћерка јединица не живи у Србији.

Сећање проф. др Зоране Васиљевић
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та. Био је и председник Републичке комисије за 
кардиоваскуларна обољења.

Добитник је бројних признања и награда, а 
међу најзначајнијима је Награда за животно 

дело Српског лекарског друштва. Одликован је 
Орденом рада са златним венцем.

Пензионисан је 1987. године. Преминуо је 
1998. године и сахрањен је у Београду.

Литература

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 3.

Čolović R. Prof. dr Ratomir Antić. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga IV. 
Beograd: Medicinski fakultet; 2007. str. 110–111.

Академик Радоје Чоловић 
Српска академија наука и уметности



18

Богољуб Арсић је рођен 2. јула 1914. године у 
селу Волковија, код Тетова, у Македонији, од оца 
Лазара и мајке Настасије. У родном селу је 1925. 
године завршио основну школу, а у августу сти-
гао у Београд. До 1928. године радио је у очевој 
народној кухињи, а после одласка породице у 
Букурешт 1928. године запослио се у штампа-
рији као шегрт словослагачког заната. У јесен 
1930. уписао се у приватну вечерњу гимназију и 
до јуна 1935. завршио првих седам разреда гим-
назије. Осми разред и велику матуру положио је 
јуна 1936. године у гимназији у Тетову. Септем-
бра исте године уписао се на Медицински фа-
култет Универзитета у Београду као редован 
студент медицине, а дипломирао 6. маја 1942. 
године.

После дипломирања јуна 1942. запослио се у 
Централном хигијенском заводу у Београду као 
теренски лекар за сузбијање заразних болести у 
Србији. Први његов теренски рад била је епиде-
мија шига дизентерије, од које су највише стра-
дала деца, али и одрасли. Смртност је била огро-
мна јер није било лекова. Радио је и на сузбијању 
пегавца и дизентерије у Мачви и Поцерини, у 
„ничијој земљи“ (Herrenloses Land), на десној 
обали Дрине, на српској територији. Од јануара 
до новембра 1944. године радио је у карантин-
ској станици код Кнића, у којој су примане и 
обрађиване избеглице са Космета које су бежале 
од терора Албанаца. Новембра 1944. године сту-
пио је у Народноослободилачку војску Југосла-
вије и био трупни лекар у 20. бригади 45. диви-
зије. С пролећа 1945. упућен је на курс за војно-
санитетске руководиоце у Хигијенски завод 
Војномедицинске академије у Београду. Крајем 
1945. године постављен је за епидемиолога 45. 
дивизије, а од марта 1946. године био је начелник 

санитета 16. дивизије. Од септембра 1946. до ап-
рила 1947. године радио је као шеф епидеми-
олошке екипе у савезној акцији за сузбијање 
пегавца и рекуренса у Босни и Херцеговини. Од 
априла 1947. до октобра 1949. године био је на-
челник Епидемиолошког одељења хигијенско-
епидемиолошког одреда скопске армије, а потом 
је упућен у Војномедицинску академију на спе-
цијализацију епидемиологије. Специјалистички 
испит положио је 1952. године, а 1953. био по-
стављен за команданта хигијенско-епидеми-
олошког одреда сарајевске армије.

На Епидемиолошки институт Хигијенског 
завода Војномедицинске академије враћен је 
1960. године. Био је на усавршавању у Великој 
Британији 1961. године, а 11. арила 1962. одбра-
нио је докторску дисертацију под насловом 
Прилог епидемиологији и превенцији реуматич-
ке грознице на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду. Исте године постављен је за 
начелника епидемиолошког одељења овог 
института.

У звање доцента Војномедицинске академије 
изабран је 1964. године, у звање ванредног про-
фесора 1970, а редовног професора 1976. године. 
За начелника Епидемиолошког института Хи-
гијенског завода Војномедицинске академије 
постављен је 1968. године и на тој дужности ос-
тао до пензионисања 22. децембра 1980.

Неизмеран је допринос професора Арсића 
развоју наше превентивне медицине. Дијапазон 
његовог рада био је веома широк. Радио је 
подједнако успешно на проблемима реуматске 
грознице, стрептококних инфекција, дизенте-
рије, салмонелозе, колере, менингококног ме-
нингитиса, хепатитиса. Био је веома савестан, 
систематичан и критичан истраживач. Знао је да 

Проф. др Богољуб Арсић 
(1914–1999)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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„прекопа“ више стручних библиотека и томове 
књига да би проверио податак који га је интере-
совао. Ставови из његове докторске дисертације 
уграђени су у праксу наше здравствене службе 
у превенцији реуматске грознице. Несебично је 
преносио своје знање и богато искуство на своје 
сараднике, стварајући школу војне епидемиоло-
гије у Србији.

Објавио је више од 160 стручних и научних 
радова, од којих 15 у страним часописима. Био 
је коаутор четири уџбеника. 

Проф. др Богољуб Арсић је био члан Српског 
лекарског друштва и члан и председник његове 
Превентивне секције. Био је члан Редакционог 
одбора часописа Војносанитетски преглед.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1979. године. Већ следеће године одржао је пре-

давање у Академији под називом Реуматска 
грозница у нашој војсци. Учествовао је у органи-
зацији и одржао предавање на симпозијуму 
Ака демије Хигијенско-епидемиолошки проблеми 
у СР Србији (1983). Као признање за свој допри-
нос раду Академије и нашој медицини, 1988. го-
дине постао је њен почасни члан.

Добитник је бројних признања, међу којима 
је Спомен-плакета града Скопља после земљо-
треса 1964. године – „во знак на признание за 
особени заслуги за градот“. Колегијум Завода за 
превентивну медицину доделио му је звање Ne-
stor epidemiologiae militaris.

Oдликован је Орденом заслуга за народ II 
степена (три пута), Орденом заслуга за народ III 
степена, Орденом народне армије II степена и 
Орденом за војне заслуге III и II степена.

Преминуо је 25. јула 1999. године.

Проф. др сц. мед. Богољуб Арсић био је човек широког образовања и опште културе, са даром да 
лепо говори и још лепше пише. Као изврстан, темпераментан предавач, који је остао у памћењу 
својих слушалаца, он није само предавао – он је проповедао епидемиологију. Није било веће меди-
цинске установе нити стручног скупа на који није позиван, јер се знало да има шта да каже и да зна 
како да каже. 
Проф. др сц. мед. Богољуб Арсић је имао приступ људима који се одликовао изузетним стрпљењем и 
благошћу, поготово према млађима – то је био вероватно одраз његове тежње да свима помогне. Ова 
дивна људска особина комбинована са увек присутном дозом хумора учинила је да је у његовом друштву 
увек било пријатно – без обзира да ли се у том тренутку озбиљно радило или само ћаскало. Млађе колеге 
није учио само епидемиологији. Он их је учио да буду вредни, да буду упорни, али да при свему томе 
остану људи. Учио је мудрости – мудрости у приступу људима и околини и проблемима.
Поседујући све те дивне људске особине, проф. др сц. мед. Богољуб Арсић је успео да од основне 
школе у селу у којем се родио постане светски човек и да до краја живота остане омиљен међу свим 
људима који су га познавали.

Проф. др Душан Покорни
Из чланка In memoriam. Прим. др сц. мед. Богољуб Арсић 

Литература и извори података
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град: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва; 2006.

Лично писана биографија проф. др Богољуба Арсића. Архива Академије медицинских наука Српског ле-
карског друштва

Милановић М. Биографски лексикон – Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005. стр. 
549.

Покорни Д. In memoriam. Прим. др сц. мед. Богољуб Арсић, пуковник у пензији, 1914–1999. Војносанитетски 
преглед 1999; 56:683.

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 5.

Проф. др Јован Димитријевић
Проф. др Љубица Ђукановић

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Ђорђе Баба-Милкић је рођен 2. јуна 1928. 
године у Лесковацу, у грађанској породици. 
Отац Никола био је кафеџија, а мајка Надежда 
домаћица. 

 Дипломирао је на Стоматолошком факулте-
ту Универзитета у Београду 1955. године. Спе-
цијалистички испит из ортопедије вилице са 
дечјом и превентивном стоматологијом поло-
жио је у Београду 1970. године.

Др Ђорђе Баба-Милкић је био управник Зу-
барске поликлинике у Лесковцу од 1956. до 1960. 
године, затим начелник одељења у Демонстра-
ционом центру у Нишу од 1961. до 1964. године. 
Основао је Одељење за дечју и превентивну сто-
матологију Стоматолошке клинике Медицин-
ског факултета у Нишу и био шеф тог одељења 
од 1965. до 1993. године. Докторску дисертацију 
под насловом Епидемиологија гингивалних 
обољења у школске деце нишког краја – региона 
Ниша одбранио је на Медицинском факултету 
Универзитета у Нишу 1976. године.

У звање редовног професора на Медицин-
ском факултету Универзитета у Нишу, Одсек 
стоматологија, изабран је 1978. године. Био је 
шеф Катедре за дечју и превентивну стоматоло-
гију Медицинског факултета Универзитета у 
Нишу од 1965. до 1993. године.

Усавршавао се у Софији и Пловдиву (Бугaр-
ска), студијски је боравио у Цириху (Швајцар-
ска), а у Паризу (Француска) и Ерлангену (Не-
мачка) био је професор по позиву. 

Проф. др Ђорђе Баба-Милкић писац је уџбе-
ника Дечја и превентивна стоматологија (1984) 
и више монографија. Објавио је 120 стручних и 
научних радова у домаћим и међународним ча-
сописима. Реферисао је своје радове на домаћим 
и међународним скуповима. 

Учествовао је у неколико научних пројеката 
међу којима су Епидемиологија гингивалних 
обољења у школске деце нишког краја (1976), 
Епидемиолошка истраживања патологије оро-
фацијалног система школске деце нишког краја 
(1985) и др.

Био је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва, члан Секретаријата и Председништва 
Српског лекарског друштва, члан и у два манда-
та председник Стоматолошке секције, један од 
оснивача и председник Секције за дечју и пре-
вентивну стоматологију Српског лекарског 
друштва, оснивач и председник Стоматолошке 
секције југа Србије.

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва био је од њеног оснивања 
1976. године. Био је активан члан Научне групе 
за превентивну медицину.

Проф. др Ђорђе Баба-Милкић добитник је 
Награде Српског лекарског друштва за здрав-
ствену заштиту (1984), Повеље Српског лекар-
ског друштва поводом 50-годишњице Стомато-
лошке секције (1984), Повеље Савеза лекарских 
друштава Југославије (1986), Специјалног при-

  Проф. др Ђорђе Баба-Милкић 
(1928–2000) 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Нишу

Проф. др Ђорђе Баба-Милкић, пионир дечје и превентивне стоматологије у Нишу и оснивач Катедре 
дечје и превентивне стоматологије Медицинског факултета Универзитета у Нишу, три деценије свог 
стручног и научног рада посветио је развоју ове гране стоматологије. Кроз свакодневни практични 
рад и бројне стручне и научне радове постао је цењен лекар, како у средини где је живео и радио, 
тако и у стручним круговима у земљи и иностранству.  
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знања за животно дело X симпозијума здрав-
ственог васпитања у стоматологији (1994) и 
других признања. 

Одликован је Орденом рада са златним 
венцем.

Са супругом Ангелином имао је двоје деце – 
кћи Надежду, психијатра, и сина Милана, 
стоматолога.

Умро је августа 2000. године у Нишу, где је и 
сахрањен.
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Доц. др Никола Павловић
Доц. др Гордана Станковић-Бабић

Медицински факултет Универзитета у Нишу
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Божидар Банићевић је рођен 25. јула 1925. 
године у Велимљу код Никшића. Основну шко-
лу је завршио у Грахову, а гимназију у Никшићу. 
На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду дипломирао је 1954. године. Запослио 
се на Интерној клиници А 1956. године и почео 
специјализацију из интерне медицине. Специја-
листички испит је положио 1961. године с од-
личном оценом. На Интерној клиници А и по-
том на Институту за хематологију Клиничког 
центра Србије, који је основан спајањем хема-
толошких одељења бивших интерних клиника 
А и Б, прошао је пут од лекара на специјализа-
цији, преко клиничког лекара, до места наче-
лника одељења.

Проф. Банићевић је радио на Клиници у 
време када су се постепено формирала специја-
лизована одељења. Определио се најпре за хе-
патологију и хематологију, као један од најбли-
жих сарадника академика Станоја Стефано-
вића. Од 1966. до 1968. године боравио је на 
стручном усавршавању у Стразбуру (Фран-
цуска), где је изучавао метаболизам фенола код 
болесника са цирозом јетре и портокавном ен-
цефалопатијом. Године 1970. и 1972. ова испи-
тивања је проширио на пароксифенолске кисе-
лине и њихов утицај на настанак хепатичке 
коме. То су била прва испитивања ове врсте у 
то време, како у Француској, тако и у Европи. 
Касније се коначно посветио хематологији. На-
рочито се бавио лимфопролиферативним бо-
лестима. Примењивао је најсавременије методе 
лечења и постизао резултате који су могли да 
се пореде с резултатима најугледнијих међуна-
родних хематолошких установа. Из те области 
је неколико пута био на студијским боравцима 
у болницама Saint Louis и Paul Brousse у Паризу. 

Угледни стручњак из области хематологије био 
је ангажован и у раду Републичке комисије за 
онкохематологију.

Године 1963. написао је хабилитациони рад 
Ендогени и егзогени чиниоци у настанку и учест–
алости леукемија. Докторску дисертацију под 
насловом Значај фенолских тела у хепатичкој 
инсуфицијенцији и портокавној енцефалопа-
тији оболелих од цирозе јетре одбранио је 1976. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду.

У звање асистента за предмет Интерна меди-
цина на Медицинском факулету Универзитета у 
Београду изабран је 1964. године, за доцента 
1973, ванредног професора 1978, а у звање редо-
вног професора 1983. године. Држао је наставу 
не само студентима на основним студијама већ 
и последипломцима из имунологије, онкологије, 
трансфузиологије, гастроентерологије, пулмо-
логије, интерне и опште медицине. Од 1986. до 
1990. године био је шеф Катедре за последиплом-
ску наставу из хематологије и члан комисија за 
полагање специјалистичких испита из интерне 
медицине и супспецијалистичких испита из хе-
матологије, онкологије и трансфузиологије. 
Обављао је бројне дужности на Медицинском 
факултету, а између осталог, био је члан Већа за 
последипломску наставу и члан Скупштине Фа-
култета. Проф. Банићевић је био ментор у изра-
ди четири докторске дисертације и магистарске 
тезе и члан комисија за одбрану 19 докторских 
и 18 магистарских радова.

Публиковао је 226 радова, од којих 32 рада у 
међународним часописима. Одржао је бројна 
предавања из области интерне медицине, наро-
чито хематологије. Коаутор је уџбеника Спе-
цијална клиничка физиологија, Интерна меди-

Проф. др Божидар Банићевић 
(1925–2011) 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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цина и Хематологија, уредника проф. др Ста-
ноја Стефановића, Гастроентерологија, уредни-
ка Ј. Теодоровића, уџбеника Интерна медицина, 
у издању Катедре за интерну медицину Меди-
цинског факултета Универзитета у Нишу, и Ме-
дицинског лексикона. С енглеског језика је пре-
вео део уџбеника Интерна медицина од Cecil-a 
и Ендокринологија од Williams-а. Био је рецен-
зент неколико књига и бројних стручних члана-
ка за Српски архив за целокупно лекарство и 
Билтен за трансфузиологију.

Руководио је пројектима Савремена дијаг–
ностика и лечење лимфопролиферативних боле-
сти и Дефицит имунитета у малигним боле-
стима крви, које је финансирала Републичка 
заједница науке и из којих је објавио бројне 
стручне радове.

Проф. Банићевић је био дугогодишњи члан 
Српског лекарског друштва и Удружења хемато-
лога Југославије. Био је веома активан члан Сек-
ције за хематологију Српског лекарског друштва, 
секретар и председник ове секције од 1980. до 
1984. године. Од 1985. године био је редовни 
члан Научног друштва за историју здравствене 
културе Србије.

Од 1979. до 1984. године био је секретар Уређи-
вачког одбора часописа Српски архив за целокуп–
но лекарство. Био је и дугогодишњи члан Уређи-
вачког одбора Билтена за трансфузиологију.

За члана Медицинске академије, касније Ака-
демије медицинских наука Српског лекарског 
друштва, изабран је 1983. године. Био је члан 
Секретаријата Научне групе за интерну медици-
ну. Редовно је присуствовао састанцима научне 
групе и научним скуповима и својим дискусија-
ма допринео њиховом раду. Организовао је с 
академиком Спужићем научни скуп Имуноло-
гија малигнитета (1993) и био предавач на на-
учном скупу Савремена хемотерапија у клинич-
кој пракси (1990).

За свој дугогодишњи рад у Српском лекарском 
друштву добио је Захвалницу, Плакету и Повељу 
и био кандидат за Награду за животно дело.

Пензионисан је 1991, у 65. години. После од-
ласка у пензију једно време је држао предавања 
студентима последипломских студија, а година-
ма је волонтерски радио у хематолошкој амбу-
ланти у Клиничком центру Србије. 

Преминуо је 6. децембра 2011. године. Са-
храњен је у Београду.

Проф. др Божидар Банићевић је био изузетан стручњак, истраживач, педагог и човек. Млађим ко-
легама пружао је драгоцену стручну помоћ, посебно из области хематологије. Захваљујући свом 
сталном стручном усавршавању и истраживачком раду, био је у могућности да пренесе нове дијаг-
ностичке и терапијске методе, посебно код лимфопролиферативних обољења. Лекари из других 
медицинских центара увек су имали могућност да се консултују са проф. Банићевићем. 
Радо је учествовао на стручним састанцима и конгресима хематолога, као и на научним скуповима 
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Његова предавања и наступи на конгре-
сима хематолога били су увек запажени и корисни. Одласком у пензију није престала његова про-
фесионална активност. С великим задовољством одазвао се позиву да буде предавач лекарима на 
супспецијализацији из хематологије 1994. године на Клиници за хематологију у Новом Саду.
Проф. др Божидар Банићевић уливао је поверење и преносио на своје колеге, студенте и пацијенте 
оптимизам и веру у медицинску науку.

Проф. др Душан Пејин
Академија медицнских наука Српског лекарског друштва
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Проф. др Милица Чоловић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Милош Бекерус је рођен 26. јуна 1923. године 
у Београду, од мајке Јелисавете и оца Јосифа, ди-
пломираног економисте, пореклом Чехa, те оту-
да и презиме Бекерус. Основну школу и гимна-
зију завршио је у Ћуприји и Светозареву, где је 
службовао његов отац. Матурирао је 1941. годи-
не у Светозареву с одличним успехом, осло-
бођен усменог матурског испита. Током окупа-
ције похађао је абитуријански течај Економско-
трговачке школе, који је завршио 1943. године с 
одличним успехом, да би се запослио као лабо-
рант у Фабрици квасца у Светозареву. Крајем 
1944. године ступио је у Народноослободилачку 
војску (НОВ). Био је на дужности командира 
чете и командира артиљеријске батерије, а после 
завршетка курса наставник обуке на оруђима у 
Артиљеријском наставном центру бр. 3 и бр. 5. 
Почетком 1945. године био је на сремском фрон-
ту. Никада се није мирио с чињеницом да тај пе-
риод наше историје није довољно анализиран 
нити описан. Демобилисан је априла 1945. годи-
не као помоћник команданта позадине Артиље-
ријског наставног центра бр. 3. Последње звање 
у резервном војном саставу било му је „санитет-
ски поручник“.

На Медицински факултет Универзитета у 
Загребу уписао се 1946. године. Ту је завршио 
четири семестра и положио све прописане ис-
пите из прве две године студија, а затим школо-
вање наставио у Београду, где је дипломирао 
јануара 1953. године са средњом оценом 8,65. 
Током студија је похваљен за успех на крају прве 

године, а награђен после завршене четврте годи-
не за одличан успех.

Као студент је радио у неколико секција: за 
физичко образовање, стручној секцији и секцији 
демонстратора. Током студија похађао је курсе-
ве из историје НОВ, Комунистичке партије Ју-
гославије и политичке економије. Био је на ом-
ладинским радним акцијама Брчко–Бановићи и 
Шамац–Сарајево, на којима је добио похвалу за 
рад у секцијама.

Октобра 1956. године завршио је курс за 
мирнодопску примену нуклеарне енергије у ор-
ганизацији Комисије за нуклеарну енергију и 
Института за нуклеарне науке у Винчи. Од ок-
тобра 1957. до априла 1958. године боравио је у 
Западној Немачкој као стипендиста Савезне 
комисије за нуклеарну енергију ради обуке о 
примени радиоактивних изотопа у медицини. 
Године 1958. и 1960. био је у два маха (укупно 
три месеца) у најпознатијим центрима за ради-
отерапију у Енглеској. Године 1960. провео је три 
месеца у клиникама и институтима за радиоте-
рапију у Москви и Лењинграду (СССР) и четири 
месеца у Француској. Исте године је хабилито-
ван с радом Могућности и вредности примене 
радиоактивног кобалта у фокалној радиотера-
пији. Јуна 1968. године одбранио је докторску 
дисертацију под насловом Значај мерења изо-
дозне расподеле код радиоактивних изотопа у 
фокалној радиотерапији.

У Радиолошки институт је ступио марта 
1950. године као демонстратор, а септембра исте 

Проф. др Милош Бекерус 
(1923–2005)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. др Милош Бекерус, изузетно богате животне биографије, био је један од најеминентнијих 
стручњака у нашој земљи из области радиотерапије, изузетан педагог, врстан организатор, скроман, 
вредан и поштен човек кога су ценили колеге и сарадници, колектив у целини, студенти, а посебно 
пацијенти, којима је највише помагао. 
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године постављен је за лекарског помоћника до 
дипломирања 1953, када је и започео специјали-
зацију из радиологије. Јуна 1956. године поло-
жио је специјалистички испит из радиологије с 
одличним успехом. Исте године постављен је за 
вршиоца дужности, а 1960. за шефа одељења у 
Институту. После реорганизације Института 
1970. године изабран је за начелника радиотера-
пијског сервиса (Радиотерапија 2). На том поло-
жају је остао до пензионисања. Од априла 1978. 
до децембра 1979. године био је на дужности в. 
д. члана Пословодног одбора Радиолошког ин-
ститута у Београду. После интеграције с Онко-
лошким институтом изабран је за члана Посло-
водног одбора Института за онкологију и ради-
ологију. Био је дугогодишњи председник Коми-
сије за научноистраживачки рад Радиолошког 
института.

У звање асистента за предмет Радиологија на 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду изабран је 1954. године, за доцента 1969, 
ванредног професора 1976, а редовног професо-
ра 1981. године. Био је секретар Катедре радио-
логије (три пута), шеф Катедре за радиологију и 
нуклеарну медицину (1976–1978) и председник 
Комисије за полагање специјалистичког испита 
из радиологије (1981–1988) и медицинске нукле-
арне физике (1980–1995). Такође је био члан 
Већа за научноистраживачки рад Медицинског 
факутета и делегат у Скупштини Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Био је ментор у изради девет магистарских 
теза и 21 докторске дисертације. Члан комисија 
за оцену и одбрану супспецијалистичких испита 
био је пет пута, магистарских радова 13 пута и 
докторских дисертација 44 пута.

Објавио је више од 250 стручних и научних 
радова: 31 рад у међународним, а 103 рада у до-
маћим часописима, 11 радова у зборницима ра-
дова с међународних скупова, а 15 радова у до-
маћим зборницима, као и 38 радова у међунаро-
дним зборницима сажетака и 64 рада у зборни-
цима сажетака са домаћих скупова. Његови ра-
дови су цитирани у неколико страних уџбеника 
и монографија: Künstliche Radioaktive Isotope in 
Physiologie, Diagnostik und Therapie (енглеско, не-
мачко и француско издање), у редакцији H. 
Schwiegk-а и F. Turb-а (Штутгарт 1962); Лучеваја 
терапија с помошћу излучении високои енергији 
у редакцији редовног члана АМНСССР Г. Зедге-
нидзе (Медицина, Москва, 1964); Nuclear Medi-

cine, чији је уредник V. H. Ladh (McGraw-Hill 
Book Company, Њујорк, 1965). 

Написао је ауторизована скрипта из радиоте-
рапије за Вишу медицинску школу (Одсек ради-
олошких техничара) и неколико поглавља у уџ-
бенику Радиологија за студенте Медицинског 
факултета (Нова књига, 1978), који је имао три 
издања. Био је рецензент разних стручних књига 
и радова у часописима више од 50 пута.

Проф. др Милош Бекерус је први у Соција-
листичкој Федеративној Републици Југославији 
добио домаћи, а потом и међународни сертифи-
кат и дозволу за коришћење и примену нуклеар-
не енергије на живим људима у сврху медицин-
ске дијагностике и терапије. У Универзитетској 
клиници у Хајделбергу први је у свету измерио 
домет бета зрачења кроз материју јединичне гу-
стине (одговара мишићном ткиву), што је рефе-
рисано од стране Универзитета на међународ-
ном скупу у Бад Гаштајну 5. јануара 1958. године, 
после чега је проф. Бекерусу признато право на 
ауторство.

Члан Српског лекарског друштва постао је 
одмах по дипломирању. Био је члан, секретар и 
потпредседник Управног одбора Радиолошке 
секције Српског лекарског друштва (три пута), 
члан Секције за радиологију и нуклеарну меди-
цину и њен председник од 1981. до 1982. године 
и потпредседник Канцеролошке секције.

Активно је учествовао на готово свим нацио-
налним конгресима радиолога и онколога, као 
и на међурепубличким интерсекцијским са-
станцима за радиологију. Од 1957. године је ре-
ферисао на око 20 међународних светских и 
европских скупова на енглеском, немачком, 
француском и руском језику. Председавао је на 
неколико међународних конгреса и скупова, а 
на три је имао активну улогу у председништву 
(Берлин 1968, Алма Ата 1972, Рио де Жанеиро 
1978).

Захваљујући знању неколико светских језика  
(немачки, чешки, руски, енглески и француски), 
изабран је 1958. године за сарадника-референта 
за словенске језике у часопису Zentralblatt für die 
gesamte Radiologie, који се издаје у Mинхену, а oд 
1963. године био је уредник међународног часо-
писа Radiobiologia–Radiotherapia, који се штампа 
у Берлину. Године 1976. изабран је за члана 
Уређивачког одбора часописа Српски архив за 
целокупно лекарство и југословенског часописа 
Radiologia Iugoslavica.



26

Био је члан Медицинске академије Српског 
лекарског друштва од 1983. године.

У оквиру друштвено-политичких активнос-
ти налазио се на бројним функцијама, међу 
којима су: члан Извршног одбора и председник 
Синдикалне подружнице Радиолошког инсти-
тута (четири мандата), члан и председник Уп-
равног одбора Радиолошког института (чети-
ри пута), секретар Стручног колегијума Ради-
олошког института (пет година), члан и пред-
седник Савета Радиолошког института (три 
пута), члан групе експерата за клиничка и кли-
ничко-лабораторијска истраживања рака Са-
везног савета за медицинске науке, члан Саве-
та за координацију канцеролошке службе у СР 
Србији, потпредседник Клуба радиотерапеута 
СФРЈ, члан Стручног савета Друштва за борбу 
против рака, делегат Радиолошког института 
за израду самоуправног споразума о заједнич-
ким основама и мерилима за стицање и распо-
делу дохотка, члан Комисије за припрему ела-
бората за интеграциони процес Радиолошког 
института. Био је члан и председник Комисије 
за слање у иностранство на лечење особа обо-

лелих од рака Завода за социјално осигурање 
(1978–1988).

Добитик је бројних признања и награда за 
стручни и научни рад: 11 захвалница, четири 
повеље, пет плакета, девет диплома и више од 20 
других признања.

Пензионисан је 1. октобра 1987. године, међу-
тим, и након одласка у заслужену пензију радио 
је као консултант Института за онкологију и ра-
диологију Србије у Београду, данашњој Клини-
ци за онкологију Клиничког центра Ниш у Кнез-
Селу и данашњем Заводу за онкологију и ради-
ологију у Кладову.

Супруга проф. Бекеруса, Ана Бекерус, рођена 
Шуберт, с којом је имао сина Александра, цео 
свој радни век провела је на Институту за онко-
логију и радиологију Србије, где је радила као 
виши радиолошки техничар на апаратима за 
зрачење: бетатрон и кобалт-бомба.

Проф. др Милош Бекерус је преминуо 20. јула 
2005. године у Београду. Иза себе је оставио сина 
Александра, лекара, специјалисту радиологије, 
његову супругу Марину и троје унучади – Вла-
димира (2001), Јулијану (2003) и Ивана (2008). 

Поред стручне и научне делатности, био је првак Моравске бановине у тенису тридесетих година 
прошлог века, а као припадник ЈНА победио је у симултанци 1945. године нашег најпознатијег ша-
хисту свих времена, велемајстора Светозара Глигорића. Крајем педесетих био је првак у Београду 
и члан клуба државних репрезентативаца у бриџу. Шездесетих година прошлога века био је лекар 
у Кошаркашком клубу „Црвена звезда“.

Извори података

Лично писана биографија проф. др Милоша Бекеруса. Архива Академије медицинских наука  Српског ле-
карског друштва

Подаци добијени од сина Александра и лично познавање и разговори аутора овог прилога са уваженим 
професором М. Бекерусом

Проф. др Бранислав Голднер, ученик проф. др М. Бекеруса
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Душан Белеслин је рођен 26. марта 1931. го-
дине у тихом војвођанском граду Сенти, у ле-
карској породици. На Медицински факултет 
Универзитета у Београду уписао се 1949. године, 
а дипломирао 1955. с просечном оценом 8,33. 

Током студија медицине био је демонстратор 
на Хемијском, а затим на Фармаколошком инсти-
туту Медицинског факултета Универзитета у 
Београду. Пошто је већ као студент, а потом и као 
млад лекар, показао изузетан таленат за научни 
рад, изабран је 1957. године за асистента на Фар-
маколошком институту Медицинског факултета 
у Београду, где ће провести целокупни радни век. 
У звање доцента је изабран већ 1964. године, ван-
редног професора 1971, а редовног професора 
1976. године. Докторску дисертацију под насло-
вом Утицај неких електролита и лекова на пе-
ристалтику изолованог црева и њихов међусобни 
однос одбранио је 1968. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду.

Проф. Белеслин није био само одличан педагог 
и научни радник који је постигао значајне резул-
тате у свом истраживачком раду, него је такође 
дао велики допринос управљању Медицинским 
факултетом у Београду. У неколико наврата је био 
биран за члана Већа за науку, а у два мандата је 
био продекан за научноистраживачки рад Меди-
цинског факултета у Београду (1976–1978, 1984–
1987). Био је прво шеф Катедре за фармакологију 
и токсикологију (1984–1988) и директор Инсти-
тута за фармакологију и токсикологију Медицин-
ског факултета у Београду (1989–1996). Умногоме 
је унапредио рад овог института оснивањем фар-
ме за гајење и чување великих експерименталних 
животиња, с посебним одељењем за испитивање 
дејства биолошки активних супстанци на пона-
шање везано за исхрану. Под његовом сигурном 
менторском руком магистрирао је и докторирао 

велики број лекара (седам магистара и осам док-
тора наука), који су касније имали плодну истра-
живачку каријеру у области фармакологије, а 
многи и сами постали наставници медицинских 
факултета у земљи и иностранству.

Осим на Медицинском факултету у Београду, 
проф. Душан Белеслин је неколико година др-
жао наставу из фармакологије и токсикологије 
на Медицинском факултету у Крагујевцу и Ме-
дицинском факултету у Фочи, као и наставу на 
магистарским студијама на Медицинском фа-
култету у Крагујевцу.

Усавршавао се на угледним медицинским фа-
култетима развијених земаља: био је научник-
истраживач у Националном институту за меди-
цинска истраживања у Лондону, одлазио на 
студијски боравак у Центар за проучавање ал-
кохола у Северној Каролини и био професор по 
позиву у Неуропсихолошкој лабораторији у Ла-
фајету (Индијана) и Медицинском центру Уни-
верзитета Илиноис, у САД. Захваљујући, између 
осталог, и тим усавршавањима, проф. Белеслин 
је постао свестрани научник у области фарма-
кологије који је нештедимице преносио своја 
знања и вештине млађим сарадницима и ширио 
нове научне идеје у средини у којој је радио. 

У својим научним радовима највише се бавио 
следећим областима: дистрибуција биолошки 
активних материја у централном нервном систе-
му; утицај лекова на агресивно понашање експе-
рименталних животиња; изучавање механизма 
повраћања; централна регулација телесне темпе-
ратуре; механизам деловања биолошки активних 
супстанци на моторику гастроинтестиналног 
тракта. Резултати његових публикованих студија 
из поменутих области су значајно утицали на 
расветљавање многих биолошких механизама. У 
својим истраживањима увек је користио прет-

Проф. др Душан Белеслин 
(1931–2009)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Медицинског факултета
Универзитета у Београду



28

ходно ригорозно проверену методологију и бес-
компромисно трагао за истином, одмах препо-
знајући и одбацујући сваки случајни артефакт ма 
колико напора и рада то коштало. 

Резултате својих истраживања проф. Белеслин 
је објавио у 450 стручних и научних радова, од 
чега је 180 штампано у међународним часописима. 
Такође је објавио поглавља у осам монографија 
публикованих у иностранству и нашој земљи. Био 
је и коаутор у три уџбеника из фармакологије и 
онкологије који су доживели велики број издања. 
Радови проф. Душана Белеслина су цитирани 
више од 1.500 пута у публикацијама од међународ-
ног значаја, што га је сврстало у неколико наших 
најцитиранијих аутора из области медицине.

Проф. Белеслин је био веома активан члан 
неколико научних удружења. Био је члан Срп-
ског лекарског друштва, Друштва фармаколога, 
физиолога и биохемичара Југославије, Њујорш-
ке академије наука и Удружења „Сигма 11“. Као 
члан уредништава часописа Српски архив за це-
локупно лекарство и Архив за гастроентерохе-
патологију проф. Белеслин је много допринео 
њиховом квалитету и развоју критичке мисли у 
нашој медицинској науци.

За ванредног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 

1992, а за редовног члана 1996. године. Учество-
вао је у различитим активностима Академије 
доприносећи њеном напретку. Био је председник 
Научног већа Академије од 2004. до 2008. године. 
Организовао је научни скуп Агенси који модифи-
кују запаљењске и имуне реакције (2000). Био је 
један од покретача серијске публикације Мо-
нографије научних скупова АМН СЛД (2007) и 
први главни уредник серије Б ове публикације. 

Проф. Белеслин се бавио активно и друштве-
ним радом. Као председник и члан Већа за меди-
цинска истраживања Самоуправне интересне 
заједнице за науку Републике Србије, изузетно 
је допринео усмеравању и развоју медицинских 
научних истраживања у нашој земљи. 

Награђен је Октобарском наградом града Бео-
града за биомедицинска истраживања 1986. годи-
не и наградом Српског лекарског друштва за на-
учноистраживачки рад 1996. године.

На крају, али не мање важно, не треба забора-
вити да је проф. др Душан Белеслин у браку са др 
Невенком Томић Белеслин, стоматологом, од-
гајио сина Бранка, који је данас један од најуспеш-
нијих наставника Медицинског факултета у Бео-
граду, врстан кардиолог и изузетан истраживач.

Преминуо је 2009. године и сахрањен је у 
Београду.

Мада сам његовим изврсним предавањима редовно присуствовао током основних студија, професора 
Душана Белеслина сам први пут ближе упознао када је прихватио да буде мој ментор у изради маги-
старске тезе. Био је то почетак дугогодишње сарадње кроз коју ми је професор Белеслин постепено 
преносио своје вештине и знања неопходна за истраживачки рад у фармакологији и токсикологији. 
Пренос знања и вештина је увек био искрен и потпун, јер се професор држао високих етичких прин-
ципа да се ученицима каже све и да им се несебично помогне да постану самостални истраживачи. 
Од професора Белеслина сам се научио научном поштењу, хуманом и фер односу према свим са-
радницима и аналитичком начину размишљања, неопходном за планирање и извођење истраживања. 
Његова помоћ ми је била неизмерна у организацији, изради плана и спровођењу магистарских студија 
фармакологије и токсикологије на Медицинском факултету у Крагујевцу, које су касније прерасле у 
један од најуспешнијих смерова докторских студија на истом факултету. Најзад, ако бих једном ре-
ченицом покушао да искажем колико је велики значај професор Душан Белеслин имао у мом животу, 
можда је најбоље рећи да читавог свог радног века настојим да не изневерим његове критеријуме и 
погледе на научни и клинички рад у области фармакологије и токсикологије. 

Сећање проф. др С. М. Јанковића
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Проф. др Слободан М. Јанковић, ученик проф. др Д. Белеслина
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
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Марјан Бервар je рођен 10. јула 1918. године у 
Винковцима, у Хрватској. Гимназију је завршио 
1936. године у Марибору. На Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду дипломирао је 
1941. године као војни стипендиста из Словеније. 
Специјалистички стаж из опште хирургије оба-
вио је на Првој хируршкој клиници у Београду, а 
специјалистички испит положио 1947. године.

У Народноослободилачку борбу ступио је 
септембра 1944. године као шеф хируршке екипе 
XXII ударне дивизије, а затим као водник опера-
ционо-превијалишног вода II пролетерске ди-
визије. По завршетку рата радио је на Хи-
руршком одељењу Војне болнице у Скопљу. До 
1953. године био је начелник Хируршког 
одељења болнице одреда на слободној терито-
рији Трста. Од тада до 1960. године радио је као 
хирург у Војној болници у Љубљани, а од 1960. 
био је непрекидно запослен у Клиници за хи-
руршке болести Војномедицинске академије у 
Београду. Ту је од 1967. године био начелник 
Одељења за општу хирургију, све до пензиони-
сања 1984. године у чину пуковника ЈНА.

У звање доцента за предмет Општа хирургија 
Војномедицинске академије изабран је 1964. годи-

не. Докторску дисертацију под насловом Пилони-
дална болест као војномедицински проблем, у којој 
је етиопатогенезу и лечење ове болести решио на 
оригиналан начин, одбранио је 1969. године. У 
звање ванредног професора изабран је 1970, а ре-
довног професора 1975. године. Био је врстан пре-
давач и наставник, несебичан у преношењу знања 
и вештина. Његова предавања изазивала су живо 
интересовање на свим академским нивоима.

Објавио је више од 210 стручних и научних 
радова у домаћим и међународним публика-
цијама и активно учествовао на бројним струч-
ним састанцима и конгресима хирургије у земљи 
и иностранству. Био је аутор неколико поглавља 
у уџбенику Ратна хирургија (друго и треће из-
дање) и три монографије. У научноистраживач-
ком раду посебно је значајан његов оригинални 
допринос развоју ратне санитетске опреме: ком-
плет операционог стола, комплет за прање руку, 
модификовао је Thomas-ову удлагу и предложио 
нови тип хемостатске повеске.

Проф. др Марјан Бервар је био члан Српског 
лекарског друштва и неколико његових секција: 
Хируршке, Гастроентеролошке и Ендокрино-
лошке секције. Био је члан Гастроентеролошког 

Проф. др Марјан Бервар 
(1918–2010)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Војномедицинске академије у Београду

Проф. др Марјан Бервар је био хирург великог искуства, виртуозне хируршке технике и најрепре-
зентативнија личност опште хирургије Војномедицинске академије. Био је врстан клиничар и за-
ступник чистог и атрауматског начина оперисања. Као типичан представник савремене хирургије, 
ефикасан и са осећањем за битно, смелих замисли, био је први промотер многих хируршких метода 
у бившој Југославији, посебно у аноректалној регији, хирургији дебелог црева, жучних путева и јетре, 
панкреаса, штитасте и паратиреоидне жлезде и др. Уважаван од свих лекара, неуморан радник за-
дивљујуће енергије и стрпљив, инспирисао је многе војне и цивилне хирурге да се баве савременом 
хирургијом. Одржавао је сталну везу с многим хируршким одељењима у земљи, посебно после 
пензионисања, пружајући им непрекидну помоћ у хируршком раду и едукацији (Требиње, Зрењанин, 
Суботица, Чачак, Параћин, Сомбор и др.).

Проф. др Небојша  Станковић 
Из чланка In memoriam. Проф. др Марјан Бервар
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друштва Југославије и Удружења хирурга Југо-
славије. Од 1969. године био је члан Британског 
хируршког друштва и The Royal Society of Medicine 
(1963), Société Internationale de Chirurgie (1973), 
Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae 
(1975) и International Society of Proctology (1981).

Редован члан Медицинске академије Српског 
лекарског друштва постао је 1979. године.

Неколико пута је награђиван и одликован 
високим војним одликовањима.

Полиглота (говорио је немачки, енглески, 
италијански и албански језик), поред хирургије, 
бавио се спортом и сликарством, а показивао је 
интересовање и за све друге људске делатности. 
Био је заљубљеник у природу, алпиниста, пла-
нинар. Педесет пет пута је освајао Триглав и био 
дугогодишњи председник лекарске комисије 
Горске службе спасавања.

Преминуо је 3. новембра 2010. године у својој 
кући у Марибору.

Бервар је био жива, ходајућа енциклопедија знања, и то оригиналних и аутохтоних, која је несебично 
делио онима који су желели да га слушају.
У младости је био алпиниста, а како је највећи део године проводио у Србији, није било шансе да 
буде увек у беспрекорној форми, па је алпинизам заменио фанатичним планинарењем. Као лекар, 
планинар и скијаш, био је иницијатор и оснивач Горске службе спасавања у Словенији, у коју је унео 
низ иновација и годинама је унапређивао.
После обављених операција по болницама, професор Бервар би скоро увек налазио времена да се 
попне на врхове локалних планина. Имао је невероватну потребу да освоји сваки вис, да крочи на 
свако брдо. Стално је ходао и непрекидно био у покрету.
Мене је одушевљавала његова романтична љубав према природи, коју је безгранично и искрено 
поштовао.

Слободанка Ракић Шефер 
 Из чланка Југословенски војни хирург Марјан Бервар
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Божидар Бирташевић je рођен 27. децембра 
1924. године у Младеновцу. Основну школу је 
учио у Младеновцу, Прилепу, Битољу и Крагује-
вцу, а гимназију у Крагујевцу и Београду, где је 
матурирао 1943. године. У Народноослободи-
лачку војску ступио је октобра 1944. Студије ме-
дицине започео је 1946. на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду и дипломирао 
1952. године са средњом оценом 9,60. Током сту-
дија био је демонстратор из фармакологије. Спе-
цијализацију из епидемиологије завршио је 
1957. године у Београду с одличним успехом.

Усавршавао се у Прагу (1964), Лондону (1973), 
Марсеју (1976) и Вашингтону (1983). Докторску 
дисертацију под насловом Утицај неких етио-
лошких фактора у епидемиологији вирусног хе-
патитиса одбранио је 1972. у Војномедицин-
ској академији у Београду.

Од 1958. до 1965. године радио је у Хигијен-
ско-епидемиолошком одреду армије у Сараје-
ву на дужности начелника епидемиолошког 
одељења. Године 1966. прешао је у Београд за ко-
манданта Хигијенско-епидемиолошког одреда 
армије, а 1967. године премештен је у Епидеми-
олошки институт Хигијенског завода Војноме-
дицинске академије, где је постављен за на  чел-
ни ка Епидемолошког одељења. Десет година 
касније постављен је за начелника Института за 
епидемиологију Војномедицинске академије 
(1977–1979). Основао је Завод за превентивну 

медицину Војномедицинске академије и био ње-
гов начелник од оснивања 1979. до пензиони-
сања 1986. године и истовремено главни епиде-
миолог Југословенске народне армије. 

У свом стручном и научном раду бавио се епи-
демиолошким проблемима различитих заразних 
болести, посебно цревних и респираторних. Ак-
тивно је учествовао у проучавању и решавању 
организационих проблема превентивномеди-
цинске службе у Југословенској народној армији 
и грађанству, у разради критеријума и стандарда 
јединствене противепидемијске заштите оружа-
них снага и грађанства у природним несрећама и 
рату. Као ерудита био је у току савремених дос-
тигнућа, уочио значај молекуларне биологије и 
први у нашој епидемиологији применио неке ме-
тоде молекуларне биологије у практичним епиде-
миолошким истраживањима, усмеравајући своје 
млађе сараднике на ово подручје. 

У звање доцента Војномедицинске академије 
за предмет Епидемиологија изабран је 1970. годи-
не, у звање ванредног професора 1975, а редовног 
професора 1980. године. Поред наставе у Војноме-
дицинској академији био је ангажован у после-
дипломској настави из превентивне медицине на 
медицинским факултетима у Загребу (Школа на-
родног здравља „Андрија Штампар“) од 1972, Но-
вом Саду од 1977, Београду од 1980. и Љубљани од 
1985. године. Био је ментор многим кандидатима 
у изради магистарских теза и докторских дисер-
тација, члан комисије за полагање специјалистич-
ког испита из епидемиологије у СР Србији и пред-
седник комисије за специјалистичке испите из 
епидемиологије у Војномедицинској академији.

Објавио је око 100 стручних и научних радо-
ва у домаћим и међународним часописима и 
зборницима радова са конгреса. У својим радо-
вима највише се бавио цревним заразним боле-

Проф. др Божидар Бирташевић 
(1924–2011)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Војномедицинске академије у Београду

Сарадници и ученици професора Божидара 
Бирташевића још помињу: његову чувену из-
реку: „Добар епидемиолог мора да има 3 Б: 
брз, бистар и безобразан, а идеалан епиде-
миолог мора да има 5 Б: брз, бистар, безоб-
разан и Божидар Бирташевић.“
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стима, вирусним хепатитисима и заштитом од 
биолошког оружја. Такође су били запажени 
његови радови о организацији превентивноме-
дицинске заштите у ванредним ситуацијама, а 
многи његови ставови су уграђени у званичне 
приручнике и документа о организацији здрав-
ствене и санитетске службе. Аутор је, односно 
коаутор монографије Ендемска (балканска) не-
фропатија као инфекција из природних жа-
ришта (1983), уџбеника Биолошко оружје (1984) 
и Војна епидемиологија (1989) и Приручника за 
трупне лекаре из превентивне медицине (1978).

Био је члан Српског лекарског друштва и ње-
говог Председништва од 1976. до 1982. године. 
Био је члан Уређивачког одбора часописа Војно-
санитетски преглед и сарадник у изради Војне 
енциклопедије.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1983. године и активно учествовао у њеном раду. 
Био је предавач на симпозијумима Токсиколош-
ки проблеми у здравству (1985) и Интрахоспи-
талне инфекције (1987).

Проф. Бирташевић је обављао и многе функ-
ције у друштвеним организацијама. Био је пред-
седник Комисије за заразне болести Савезног 
секретаријата за здравство (1983–1988), члан 
Одбора за медицинско-биолошке науке Савета 
за научни рад у оружаним снагама СФРЈ, екс-
перт Савезног извршног већа за разоружање у 
области биолошког оружја и др. Био је члан не-
колико комисија, међу којима и комисије за до-
дељивање награде „22. децембар“.

Добитник је бројних похвала, признања и на-
града, од којих треба издвојити Награду за на-
учноистраживачки рад Српског лекарског 
друштва (1986).

Носилац је и неколико високих одликовања: 
Ордена заслуга за народ II реда, Ордена рада I 
реда, Ордена за војне заслуге I, II и III реда, Ор-
дена братства и јединства II реда, Медаље заслу-
га за народ и Ордена заслуга за народ I реда за 
сузбијање епидемије великих богиња 1972. годи-
не на Косову.

Преминуо је 26. новембра 2011. године у 
Београду.

Др Бирташевић припада, без сумње, водећим и најискуснијим стручњацима из епидемиологије у 
нашој земљи, и својим знањем, залагањем и угледом значајно је допринео развоју ове медицнске 
дисциплине код нас. Био је веома солидан, критичан и савестан научни радник, врстан предавач, 
чије излагање се пажљиво прати и дуго памти, а уз то искусан практички епидемиолог који је ди-
ректно учествовао у решавању скоро свих већих и значајнијих епидемија, не само у ЈНА, него и у 
земљи у последње три деценије.
У његовој личности су веома складно спојене особине врсног методичара истраживача и рационал-
ног, ефикасног практичара са изванредним смислом за тимски, интердисциплинарни рад. Своје 
велико теоретско знање и богато практично искуство веома истрајно и успешно преноси на млађе 
кадрове, не само из епидемиологије него и из осталих грана превентивне медицине.

Одломак из Предлога за избор проф. др Божидара Бирташевића  
за дописног члана Српске академије наука и уметности
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33

Милан Благојевић је рођен 3. марта 1920. го-
дине у Лешници, код Лознице, у занатлијској 
породици. Школовао се у Лешници и Шапцу, 
где је и матурирао у Шабачкој гимназији. На 
Медицински факултет Универзитета у Београду 
уписао се 1938. године и до почетка рата и пре-
кида наставе на факултету стигао да положи 
испите за „први ригорозум“. Током рата радио 
је као медицинар у болници у Шапцу, а од ок-
тобра 1944. у Хируршкој покретној болници I 
армије у Бањи Ковиљачи. Студије је наставио по 
завршетку рата, да би дипломирао 1947. године 
с просечном оценом 9,45, што је за то време био 
изузетно добар успех. Одмах по завршетку сту-
дија отишао је као лекар на изградњу пруге 
Шамац–Сарајево.

Специјализацију офталмологије започео је 
крајем 1947. године на Очној клиници у Београ-
ду. Специјалистички испит је положио с одли-
ком 1951. године.

Докторску дисертацију под насловом О улози 
туберкулозне инфекције у етиологији увеитиса, 
једну од првих на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду, одбранио је 1955. године. 
За асистента за предмет Офталмологија изабран 
је маја 1951, за доцента 1958, ванредног профе-
сора 1966, а редовног професора 1972. године. 
Осим на Медицинском, годинама је организовао 
и држао наставу офталмологије и на Стомато-

лошком факултету Универзитета у Београду. 
Огроман допринос дао је и развоју офталмоло-
гије у Крагујевцу, где је до пензионисања несе-
бично држао предавања и вежбе, упорно 
путујући, независно од доба године и времен-
ских прилика, с много млађима од себе.

На стручном усавршавању из области хирур-
гије рожњаче био је 1951. године код професора 
G. P. Sourdille-a у Нанту (Француска), да би кас-
није посетио и упознао велики број врхунских 
офталмолошких центара у Европи. Као стручњак 
Светске здравствене организације, радио је у Ин-
дији (1959), Мароку (1971), Алжиру (1971) и Бур-
ми (1975).

На Клиници за очне болести проф. Благоје-
вић је провео читав свој радни век, од почетка 
специјализације, потом као лекар специјалиста 
и шеф клиничког одељења (од 1957), а Клиником 
је руководио као директор од 1966. до 1983. го-
дине изузетно успешно. Време када је проф. Бла-
гојевић био на њеном челу јесте период изрази-
тог стручног, научног, организационог и кадров-
ског успона Клинике за очне болести, која је из 
реномиране и поштоване универзитетске кли-
нике класичног типа нагло израсла у модерно 
конципирану установу светског нивоа, врхунску 
школу офталмологије и неспорни референтни 
центар у бившој Југославији. То је време подсти-
цања, неговања и бурног развоја низа супспе-

Проф. др Милан Благојевић 
(1920–1998)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Београду

Професор Благојевић је био последњи у низу значајних српских офталмолога који је подједнако 
добро владао свим областима офталмологије и који је са истом професионалном преданошћу ко-
риговао рефракционе аномалије и изводио најсложеније операције и са истом одговорношћу држао 
студентима предавања и излагао на међународним скуповима, а као лекар поседовао ону благу 
хуману црту која се данас ретко среће. Не постоји област у офталмологији у којој се професор Милан 
Благојевић није опробао и доказао. 

Проф. др Василије Мисита 
Из чланка In memoriam. Проф. др Милан Благојевић
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цијалности у оквиру офталмологије, у складу с 
наглим напретком и брзим променама на том 
пољу у Европи и свету. Овим променама дала је 
свој допринос читава једна генерација офталмо-
лога, али је истина да се Клиника битно проме-
нила у периоду када је на њеном челу био проф. 
Милан Благојевић.

Уз посебно уложен труд проф. Благојевић је 
више од десет година водио и специјално очно 
одељење на Озрену, у чијем је и конципирању и 
оснивању учествовао (1956). 

Проф. Благојевић је оправдано уживао изузе-
тан стручни углед и ауторитет у српској и југосло-
венској офталмологији. Био је очни лекар великог 
знања и искуства и свестран и поуздан хирург.

Чак и после одласка у пензију, радећи једно 
време као стручни консултант на Малти, он је, у 
поодмаклом животном добу, у једном центру 
опремљеном и уређеном у складу с врхунским 
европским стандардима, учио друге операција-
ма дакриоцисториностомије и аблације ретине. 
У стручном и научном погледу ваља ипак ис-
таћи дугогодишњи рад Милана Благојевића на 
пољу увеитиса (докторска дисертација, бројни 
публиковани радови, школовање млађих кадро-
ва, одељење на Озрену, монографија Ендогени 
увеитиси и др.) и његов велики допринос раз-
воју ретинологије и хирургије ретине код нас 
(специјализовано одељење за лечење аблација, 
школовање млађих, монографија Аблација ре-
тине, заслуге за увођење савремених метода хи-
рургије ретине и стакластог тела итд.).

Познајући и ценећи значај писане речи, проф. 
Благојевић је уложио велики труд да своје знање 
и искуство пренесе на своје ђаке кроз уџбенике 
и стручне монографије. У време када је литера-
туре било мало и када се учило из старих или из 
страних књига и из бележака, он је успео да као 
аутор или коаутор публикује и остави за собом 
низ књига и уџбеника. Учествовао је у писању 
или је сам написао све што смо у том времену код 
нас имали написано. Посебну пажњу заслужују 
публикације: Очне болести (за студенте стомато-

логије, 1961), Офталмологија (за студенте меди-
цине, укупно 12 издања!, од 1965. до 1997. годи-
не), Аблација ретине (1976, 1987), Страбизам и 
амблиопија (1974) и Ендогени увеитиси (1992).

Објавио је више од 180 стручних и научних 
радова, од чега 32 у страним, махом водећим 
светским чаописима. Редовно је и активно 
учествовао на свим значајним конгресима и дру-
гим стручним састанцима у земљи, а позиван је 
и био је радо виђен на бројним стручним састан-
цима у иностранству. Изузетно комуникативан 
и шармантан, елоквентан и духовит, користећи 
знање три светска језика (француски, немачки и 
енглески), годинама је био прави амбасадор 
наше офталмологије у свету.

Био је ментор при изради више од десет док-
торских и магистарских теза које су успешно 
одбрањене.

У време када су се активности Српског лекар-
ског друштва одвијале, пре свега, по секцијама, 
проф. Благојевић је дао свој пуни допринос. Био 
је биран и за председника Офталмолошке сек-
ције, којом је успешно руководио. У то време 
Секција је била носилац стручне активности 
српских (а у великој мери и југословенских) оф-
талмолога. Остаће запамћене Офталмолошке 
недеље, које је годинама организовала ова сек-
ција Српског лекарског друштва, уз свесрдно и 
пуно ангажовање Клинике, коју је Милан Бла-
гојевић тако дуго водио. То су били велики и 
значајни стручни састанци југословенсих оф-
талмолога, читаве школе савремене офталмоло-
гије, из којих је у новије време израстао годишњи 
Конгрес офталмолога Србије. Удео проф. Бла-
гојевића у организацији и одржавању офталмо-
лошких недеља и његов лични допринос струч-
ном нивоу тих састанака су немерљиви.

Био је члан Француског офталмолошког 
друштва (касније почасни члан), Гоненовог клу-
ба за аблацију ретине (Jules Gonin) и Међунаро-
дне групе за увеитисе. Био је наш члан Савета 
Европског офталмолошког друштва (SOE 
Council), да би касније био изабран за доживот-

Милан Благојевић остаће запамћен као учитељ. Био је и до краја остао, пре свега, професор; пре-
дано и неуморно посвећен образовању млађих колега, одржао је небројена предавања, организовао 
семинаре и дискусије. У време када није било одговарајућих уџбеника, испит из офталмологије се 
спремао и из бележака које су лекари на специјализацији „хватали“ на незваничним и необавезним 
предавањима која је професор држао у библиотеци Очне клинике, пре почетка редовног рада, од 
6.30 часова ујутру. Дуго времна су такве белешке они који положе специјалистички испит остављали 
млађима од себе.

Сећање проф. др Зорана Латковића
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ног почасног члана. Одликован је Златном ме-
даљом Chibret Међународне лиге за борбу про-
тив трахома (1975), Медаљом Француског оф-
талмолошког друштва (1981) и Медаљом Schlae-
gel-O’Conor Међународне групе за увеитисе 
(1984). Код нас је одликован Орденом рада са 
златним венцем (1966) и Орденом заслуга за на-
род са сребрним зрацима (1973).

Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство.

Био је члан Медицинске академије Српског 
лекарског друштва од њеног оснивања 1976. 
године.

Пензионисан је септембра 1985. године. Ње-
гови ђаци с правом кажу: „За све нас који смо га 
знали и радили с њим он је био и остао персони-
фикација наше офталмологије у једном значај-
ном времену“ (Василије Мисита, 2003).

Умро је 7. децембра 1998. године. Сахрањен је 
у Београду.
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Проф. др Зоран Латковић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Владимир Бошњаковић је рођен 10. августа 
1930. године у Београду, од оца Богољуба, лекара 
и професора Медицинског факултета и мајке 
Љубинке, рођене Вучковић. Матурирао је у 
Трећој београдској гимназији 1948. године. На 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду дипломирао је 1955. године.

Од 1956. до 1960. године радио је у Дому здра-
вља „Савски венац“, а потом, до 1966, у Инсти-
туту за медицинска истраживања у Београду. 
Докторску дисертацију одбранио је 1970. године 
на Медицинском факултету Универзитета у Бе-
ограду. Усавршавао се и био на студијским бо-
равцима на Калифорнијском универзитету у 
Лос Анђелесу, где је био и гостујући истражи-
вач-професор 1970/71. и 1976. године. Бавио се 
интерном и нуклеарном медицином, а специја-
листички испит из нуклеарне медицине поло-
жио је 1982. године.

За асистента на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду изабран је 1967. године, а 
потом у звање научног сарадника и вишег науч-
ног сарадника. За ванредног професора изабран 
је 1984, а за редовног професора 1987. године. Био 
је оснивач и први шеф Катедре за последипломс-
ку наставу из нуклеарне медицине (1980–1982).

За директора Лабораторије за примену ради-
оактивних изотопа у медицини Медицинског 

факултета Универзитета у Београду изабран је 
1982. године. Био је оснивач Института за нукле-
арну медицину Клиничког центра Србије и ње-
гов директор од оснивања 1987. до 1995. 
године.

Проф. Бошњаковић је био светски признати 
стручњак у области нуклеарне кардиологије и 
имуносцинтиграфије, у којима је дао највећи 
допринос. Интересовао се за иновације и техни-
чка унапређења детекторских система у нукле-
арној медицини, као и за конструкционо-физич-
ке аспекте развоја нових универзалних визуели-
зационих уређаја за нуклеарну медицину, 
SPECT/PET скенере, за које је добио Амерички 
патент 2001. године (Bosnjakovic V: Imaging dete-
ctor for universal nuclear medicine imager. United 
States Patent, No: US 6,194,728; Feb. 27, 2001). Обја-
вио је више од 400 научних и стручних радова у 
домаћим и страним часописима, монографијама 
и књигама.

Проф. Бошњаковић је био дугогодишњи члан 
Српског лекарског друштва, члан Секције за 
нуклеарну медицину, и у два мандата председник 
ове секције. Био је члан Удружења нуклеарне ме-
дицине Сједињених Америчких Држава (ЅNM) 
од 1972. и члан Европског удружења нуклеарне 
медицине од 1976. године. Био је члан Оснивач-
ке скупштине Светске федерације за нуклеарну 

Академик Владимир Бошњаковић 
(1930–2008)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1991. 

Члан Српске академије 
наука и уметности од 1991. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Академик Бошњаковић је био један од светских промотера кардиоваскуларне нуклеарне медицине 
у погледу развоја биофизичких методологија, нових радиофармака и дијагностичких поступака, с 
кључним доприносом у дијагностици срчаних шантова и нове методе за дијагностиковање тромбо-
за помоћу радиообележеног антифибрин антитела.
Својим научним радом, достигнућима и патентима оставио је дубок траг у српској, европској и 
светској нуклеарној медицини. Удружење нуклеарне медицине Србије установило је Годишњу на-
граду „Академик Владимир Бошњаковић“, коју додељује својим члановима који су током дугого-
дишњег рада постигли врхунске резултате и дали посебан допринос мултидисциплинарној области 
нуклеарне медицине.
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медицину и биологију (WFNMB) 1974. године и 
делегат Удружења за нуклеарну медицину Југо-
славије до 1994. године. Био је и међународни 
научни саветник Петог светског конгреса нукле-
арне медицине (Монтреал, Канада, 1990). Ака-
демик Бошњаковић је био и званични кандидат 
Југославије за председника Европског конгреса 
нуклеарне медицине који је требало да се одржи 
1992. године у Београду. Био је члан уређивачког 
одбора часописа Nuclear Medicine Review и Меди-
цинска истраживања и члан Издавачког савета 
часописа Acta Clinica.

Изабран је за дописног члана Српске акаде-
мије наука и уметности 1991, а исте године је 
постао и редовни члан Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва. За редовног 

члана САНУ изабран је 2000. године. Био је 
председник Савета Галерије науке и технике и 
члан Одбора за кардиоваскуларну патологију 
САНУ. Такође је био члан Председништва Саве-
за проналазача Србије и Црне Горе.

Добитник је Златне медаље за најбољи изло-
жени рад на Конгресу Америчког удружења 
нуклеарне медицине 1971. године, Плакете с ме-
даљом Првог конгреса Светске федерације за 
нуклеарну медицину и биологију (Токио, 1974) 
и Златне медаље Савеза проналазача Југославије 
(1988). Награђен је Октобарском наградом Града 
Београда (1989). Одликован је Орденом рада са 
златним венцем.

Преминуо је 4. марта 2008. године у Београду, 
где је и сахрањен.
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Прим. др Небојша Паунковић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Доктора Владимира Бошњаковића сам упознао почетком 1969. Он је био први београдски „нукле-
арац“ с којим сам остварио контакт. Рекао сам му да намеравам да уведем примену изотопа у 
Медицинском центру у Зајечару. Он се насмејао, рекао како му је досадило да ради „фиксације“ 
(у то време најчешћи тест у нуклеарној медицини) и како му се увек чини бесмисленим да се па-
цијенти упућују нпр. из удаљеног Зајечара да попију раствор радиоактивног јода, па да се сутра 
опет врате, да се после 24 сата измери колико је штитњача акумулирала радиојод. Касније смо 
често били заједно. Када се вратио из Америке, сатима ми је причао о три пројекта на којима је 
тамо радио: модификација опреме за испитивање срчаних шантова, провера перформанси коли-
матора и покушај терапијске примене радиоактивног кобалта у отварању нових шантова за расте-
рећење притиска код плућне хипертензије.
Био је изванредан спортиста – смучар и пливач. Доживео је, међутим, тешку незгоду на Јахорини: 
испао је из корпе на успињачи с велике висине и при томе сломио ногу. То се десило два дана пре 
доласка Henry-ја Wagner-a, председника Америчког удружења за нуклеарну медицину, у Србију. 
Наравно, дочекао га је на аеродрому с ногом у гипсу и допратио га на наш годишњи састанак који 
се одржавао у Скопљу!

Сећање прим. др  Небојше Паунковића
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Константин Бранкован је рођен 15. маја 1916. 
године у Новом Саду. Основу школу и гимназију 
завршио је 1934. године у Суботици с одличним 
успехом. Исте године уписао се на Медицински 
факултет Универзитета у Београду и дипломи-
рао 1940. Током студија боравио је 1938. године 
два месеца на летњој пракси у Паризу.

После одслуженог обавезног војног рока за-
послио се у Градској болници у Суботици, где је 
радио од априла 1941. до октобра 1944. године на 
интерном, заразном и грудном одељењу. У том 
периоду мобилисали су га мађарски окупатори, 
па је најпре радио шест месеци као лекар на Ин-
терном одељењу Армијске болнице у Сегедину, а 
фебруара 1944. је транспортован на источни 
фронт, одакле се спасао бекством. Од 25. октобра 
1944. био је у Југословенској народној армији као 
лекар у болници у Суботици, затим референт 11. 
противавионске бригаде у Јабуци, Загребу и 

Љубљани, а крајем 1945. године постављен је за 
лекара тенковског училишта у Београду.

Крајем 1946. године радио је као лекар на спе-
цијализацији из патолошке анатомије у тада-
шњој просектури Главне војне болнице у Бео-
граду. Године 1947. изабран је за асистента Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду 
за предмет Општа патологија и патолошка ана-
томија, и даље са службом у Југословенској на-
родној армији. Специјалистички испит из пато-
лошке анатомије положио је децембра 1949. с 
одличним успехом и постављен за лекара спе-
цијалисту у просектури Главне војне болнице, 
касније Института за патологију и судску меди-
цину. Од марта 1956. до фебруара 1957. године 
боравио је на усавршавању у Њујорку, Бостону 
и Вашингтону. Током 1963. године био је четири 
месеца на специјализацији из хистохемије у 
Лондону, Ливерпулу и Единбургу.

Проф. др Константин Бранкован 
(1916–2005)

Члан Aкадемије медицинских наука
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1981. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
Професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

Професор Константин Бранкован, или како су га колеге и пријатељи звали „Лала“, увек је уносио 
спокој у друштву у којем се налазио. Мало је говорио о себи и другима, али је знао да да пресудну 
реч да се проблем реши.
Сећам се танатолошких анализа у амфитеатру „старе“ Војномедицинске академије (данас амфи-
театар Ургентног центра Клиничког центра Србије), који је увек био пун јер су на ове анализе дола-
зили не само војни лекари већ и лекари из свих цивилних београдских установа, а често и из других 
градова. Када је долазило до неслагања клиничког с обдукционим налазом, дискусије би се рас-
пламсале, постале гласне, а кад би „крв ударила у лице“, Лала би узимао разнобојне креде и на 
синемаскоп-табли брзо и вешто би осванули грудни кош, абдомен, као пресликани из атласа, а на 
тој слици јасно представљена патолошка промена. Резак звук остављене креде звали смо „Лалина 
тачка“. Галама и прича углас нестаје, а ми се разилазимо свесни новог знања које смо стекли.
У Институту је организовао рад на најсавременији начин. Али, када је требало да се чисте лабора-
торијске сале, радило се то колективно уз доскочице и шале, где су „лалошке“ изазивале највише 
смеха, да се не примети да је вече дошло, а радно време прошло. Ишло се и на излете и тада се играо 
мали фудбал или се заиграло коло, а он би се ухватио у коло или густирао гледајући нас. Сви смо 
заједно уживали и били оркестар којим је он дуго година руководио. 
Поносан сам што сам га познавао и био његов ђак.

Сећање проф. др Јована Димитријевића
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У звање доцента за предмет Патологија на 
Војномедицинској академији у Београду изабран 
је 1957. године, ванредног професора 1963, а ре-
довног професора 1969. године. Био је професор 
Више медицинске школе у Војномедицинској 
академији. Године 1960. основао је хистопато-
лошку лабораторију при Стоматолошком фа-
култету Универзитета у Београду, где је 1974. 
године изабран за редовног професора за пред-
мет Патологија.

Проф. Бранкован је од арила 1957. до одласка 
у пензију 1977. године био начелник Института за 
патологију и судску медицину Војномедицинске 
академије. Током свог рада и руковођења овом 
установом посебно се посветио организацији 
рада и увођењу нових метода и технологија. Увео 
је и међународну класификацију повреда, створио 
банку великог броја података и фотодокумента-
цију, те тако поставио основе за научноистражи-
вачки рад и даље усавршавање сарадника.

Објавио је било самостално или у сарадњи са 
другим ауторима више од 130 стручних и науч-
них радова у домаћим и страним часописима и 
реферисао своје радове на бројним стручним 
састанцима и конгресима у земљи и иностран-
ству. Радови су били из области патологије ту-
мора, ендокриних жлезда, урогениталног сис-
тема, централног нервног система и других сис-
тема. Један је од аутора Атласа тумора цен-
тралног нервног система и уџбеника из опште 
и специјалне патологије за средње усмерено 
образовање.

Проф. др Константин Бранкован је био акти-
ван члан Српског лекарског друштва, потпред-
седник Друштва у два мандата, председник Суда 
части, председник Секције за патологију у јед-
ном мандату и члан Ендокринолошке секције. 

Такође је био оснивач и секретар Удружења кан-
церолога Југославије и члан Британског лекар-
ског друштва.

Био је члан редакције часописа Српски архив 
за целокупно лекарство и Зборника Војномеди-
цинске академије.

Проф. др Константин Бранкован је био члан 
Иницијативног одбора за оснивање Медицин-
ске академије Српског лекарског друштва, њен 
члан од оснивања 1976. године, председник пр-
вог Председнишва и председник Академије од 
1979. до1981. године. Као признање за допринос 
првим годинама рада Медицинске академије 
Српског лекарског друштва изабран је за почас-
ног члана Академије 1981. године.

Поред свих ових активности проф. Бранко-
ван је обављао и друге значајне функције. Био је 
лекар експерт у преговорима са Савезном Репу-
бликом Немачком око питања оштећења жрта-
ва експеримената in vivo у немачким нацистич-
ким логорима током Другог светског рата. Од 
1973. године био је члан Здравственог савета СР 
Србије и члан Комисије за примаријат овог 
савета.

Добитник је бројних плакета, захвалница, 
повеља и диплома за рад у Југословенској народ-
ној армији, Српском лекарском друштву и Саве-
зу лекарских друштава Југославије. Српско ле-
карско друштво наградило га је 2005. године 
својом највећом наградом „Велики печат“.

Одликован је Орденом за војне заслуге II и III 
реда, Орденом заслуга за народ са сребрном 
звездом, Орденом рада са златним венцем на 
предлог Српског лекарског друштва, Орденом 
Народне армије са сребрном звездом, Орденом 
за војне заслуге са великом звездом, Орденом 
рада са црвеном заставом на предлог Савезног 

Тешко је набројати све активности којима је животни век пуковника проф. др Константина Бранко-
вана био испуњен, али свакако је највећи његов допринос развоју патологије на ВМА, која је од 
Просектуре, под његовим руководством, прерасла у Институт за патологију, на чијем се челу налазио 
од 1957. до 1977. године. За његово име везано је увођење најсавременије патохистолошке дијаг-
ностике, фотодокументације, рубнобушене картотеке, анализе ex tempore. Развио је моћну хистохе-
мијску и токсиколошку лабораторију, експерименталну патологију и увео електронску микроскопију. 
Захваљујући томе Институт је постао расадник врсних патолога широм земље и ван ње и по томе 
био познат и признат до данашњих дана. Многи познати професори, научни радници и академици 
прошли су кроз Институт професора Бранкована, кога се с највећим пијететом сећају као свог учи-
теља и личност широке културе, врсног стручњака, полиглоте, хуманисте и интелектуалца у правом 
значењу те речи. Бројне су похвале уписали угледни медицински стручњаци из земље и иностранства 
у књигу утисака коју је професор Бранкован оставио у Институту.

Вујадин Татић, Ивица Милосављевић, Србислав Илић
Из чланка  In memoriam. Проф. др Константин Бранкован.
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извршног већа за рад у Комисији за обештећење 
жртава експеримената in vivo на људима у кон-
центрационим логорима нациста у Другом свет-
ском рату.

Пензионисан је 1975. године, али је од марта 
1981. до 1984. године преко Међународне комисије 

за техничку и научну сарадњу радио на Медицин-
ском факултету на Малти, где је водио Патолошку 
службу Клиничке болнице „Св. Лука“, која је била 
наставна база Медицинског факултета. 

Преминуо је 11. децембра 2005. године у Вој-
номедицинској академији.
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Проф. др Љубица Ђукановић
Проф. др Јован Димитријевић

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Данило Брановачки је рођен 28. децембра 
1915. године у Сенти, где је завршио основну 
школу и ниже разреде гимназије. Од 1932. до 
1936. године изучавао је зубну технику у Сомбо-
ру. Био је учесник Народноослободилачког рата, 
а после демобилизације постављен је за рефе-
рента зубнолекарске службе Аутономне По кра-
јине Војводине. У Новом Саду је завршио Сред-
њу зубарску школу 1947. Исте године је поста-
вљен за шефа Одсека за зубнолекарску службу 
Србије у Београду, као један из прве генерације 
студената Стоматолошког факултета. Ову дуж-
ност је обављао до 1953. године, када је дипломи-
рао на Стоматолошком факултету Универзитета 
у Београду.

Специјалистички испит из протетике с орто-
педијом вилице положио је 1962. године у Бео-
граду. Усавршавао се у Диселдорфу, Чикагу, 
Њујорку, Сан Франциску и Стокхолму. Такође је 
повремено боравио на тридесетак стоматолош-
ких факултета у Европи и Сједињеним Америч-
ким Државама.

У наставу се укључио већ као демонстратор 
током студија. За асистента Стоматолошког фа-
култета Универзитета у Београду изабран је 1955. 
године. Хабилитован је за позив универзитетског 
наставника 1957. и потом унапређен у звање до-
цента. У звање ванредног професора изабран је 
1962, а редовног професора 1966. године.

Био је један од учесника организације и раз-
воја Стоматолошког факултета у Београду, на-

шег првог стоматолошког факултета, а у два 
узастопна мандата и његов декан (1967–1972). 
Био је организатор и оснивач бројних зубноле-
карских установа у земљи, а међу њима и стома-
толошких одсека медицинских факултета у 
Нишу и Приштини. Од 1976. године био је ре-
довни професор Медицинског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду, оснивач и организатор 
његовог Стоматолошког одсека и Института за 
стоматологију. Био је руководилац овог одсека 
до пензионисања 1982. године. Под руковод-
ством проф. Брановачког десетине лекара сто-
матолога специјализирало је стоматопротетику 
и постигло степен магистра и доктора наука. Тај 
му је обиман и свестран рад донео низ признања 
и водеће функције на Стоматолошком факулте-
ту Универзитета у Београду и одсецима стома-
тологије у Нишу и Новом Саду.

Објавио је више од 140 стручних и научних 
радова у домаћим и међународним часописима 
који су до 1991. године цитирани више од 400 
пута. Аутор је уџбеника Зубнотехничка проте-
тика, Крунице и мостови (са Н. Мрковачким, 
1956. и још четири издања), Тотална протеза 
(1961, 1965, 1970, 1974), Техничка израда тотал-
не протезе (1961, 1965, 1970, 1978), Практикум 
за студенте стоматологије, I део – Тотална 
протеза (1961), Практикум за студенте стома-
тологије, II део – парцијалне протезе (са М. Су-
вином, 1965. и више издања) и Достигнућа у 
стоматолошкој протетици (1977, 1985), као и 

Академик Данило Брановачки 
(1915–1995)

Члан Aкадемије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1976. 
Почасни члан Aкадемије медицинских наука 

Српског лекарског друштва од 1988. 
Члан Српске академије наука и уметности од 1991. 

Члан Војвођанске академије наука и уметности од 1979. 
Професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду и Новом Саду

О академику Брановачком као врсном стоматопротетичару, педагогу и научном истраживачу говори 
његов вишедеценијски рад на Стоматолошком факултету у Београду и стоматолошким одсецима ме-
дицинских факултета у Нишу и Новом Саду, у чији је развој уложио најплодније године свога живота, 
исто као и његових пет уџбеника за студенте и низ оригиналних учила за наставу стоматопротетике.

Мирослав Радовановић
Из чланка Данило Брановачки (1915–1995)
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аутор и коаутор неколико књига. Разрадио је 
оригиналну медицинско-биолошку концепцију 
стоматопротетике која се данас успешно при-
мењује код нас и у многим другим земљама. Био 
је носилац неколико истраживачких пројеката 
и главни истраживач у њима.

Проф. др Данило Брановачки је био члан 
Српског лекарског друштва, члан и председник 
Стоматолошке секције, потпредседник Удру-
жења стоматологије Југославије и члан Научног 
савета Савеза лекарских друштава СФР Југосла-
вије. Постао је почасни члан Српског лекарског 
друштва, почасни председник Стоматолошке 
секције Друштва лекара Војводине Српског ле-
карског друштва и почасни члан Стоматолошке 
секције Мађарског лекарског друштва.

Био је члан Редакцијског савета Journal of Oral 
Rehabilitation, који излази у Енглеској, САД и 
Аустралији.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године, а почасни од 1988. године. 

За дописног члана Војвођанске академије на-
ука и уметности изабран је 4. децембра 1979. го-
дине, за редовног члана 23. новембра 1984, а за 

редовног члана Српске академије наука и умет-
ности (Огранак у Новом Саду) 1991. године. У 
Војвођанској академији наука и уметности био 
је веома активан док год му је здравље то доз-
вољавало. После пензионисања, због нарушеног 
здравља, његове активности у Академији су 
смањене, али је његово интересовање за живот 
и рад Академије остало живо до краја његовог 
живота. Од почетка чланства у Војвођанској 
академији наука и уметности академик Брано-
вачки је био председник Комисије за документа-
цију и дао велики допринос организацији и 
сталном обогаћивању документације. Био је и 
главни уредник за Војводину редакције часопи-
са Bulletin Scientifique.

Добитник је Награде за научноистраживачки 
рад Српског лекарског друштва (1980), Седмо-
јулске награде (1984), Повеље медицинских фа-
култета у Нишу и Новом Саду (1985), Повеље 
стоматопротетичара Југославије (1986) и многих 
других признања. 

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем и Орденом заслуга за народ са сребрним 
зрацима.

Преминуо је 1995. године у Београду.

За Војводину је академик Брановачки везан рођењем, школовањем, почетком рада на зубној тех-
ници још пре рата, а посебно коначним преласком у Нови Сад 1976. године, радом и уложеним 
трудом у оснивање и развој Стоматолошког одсека Медицинског факултета у Новом Саду, као и 
избором за дописног члана Војвођанске академије наука и уметности 1979. године.
Иако је велики труд и залагање уложио и у развој Стоматолошког факултета у Београду и Одсека у 
Нишу, Стоматолошки одсек у Новом Саду је круна и завршница његове наставне делатности, његова 
посебна љубав и оданост. Признање му је одато и тиме што његова спомен-плоча краси улаз у Ин-
ститут за стоматологију Медицинског факултета у Новом Саду. Војводина му је одала признање и 
тиме што је биран у Покрајински здравствени савет.
Академик Брановачки је био један од ретких људи који друштву дају увек више но што оно очекује, 
а таквима се друштво и не може до краја одужити, нити они то очекују.

Мирослав Радовановић
Из чланка Данило Брановачки (1915–1995)
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Душан Булатовић је рођен 28. јануара 1928. 
године у Звечану, код Косовске Митровице. Уз 
оца учитеља често је мењао место становања, па 
је основну школу завршио у Охриду, а гимназију 
у Крагујевцу. На Медицинском факултету  
Универзитета у Београду дипломирао је 1952. 
године.

После завршетног лекарског стажа запослио 
се у Општој болници у Пећи. Специјализацију 
из хирургије обавио је на хируршким клиника-
ма Медицинског факултета у Београду. Након 
положеног специјалистичког испита дошао је у 
Пећ, где је основао Хируршко одељење у Општој 
болници. Био је начелник овог одељења од осни-
вања до одласка у пензију. Решењем Савезне ко-

мисије Савета за здравље и социјалну политику 
промовисан је у звање примаријуса.

Обављао је веома значајне функције у здрав-
ственим установама у Пећи. У два мандата је био 
генерални директор Медицинског центра у 
Пећи. Такође је био на дужности принудног уп-
равника Рехабилитационог центра „Пећка 
бања“. Судски вештак је био 30 година и члан 
бројних медицинских комисија. Пензионисан је 
после 43 године радног стажа.

Био је уредник Медицинског часописа.
За свој рад одликован је Орденом рада са 

златним венцем.
Преминуо је 16. новембра 1998. године у Бео-

граду, где је и сахрањен.

Прим. др Душан Булатовић 
(1928–1998)

Члан Aкадемије медицинских наука  
Српског лекарског друштва од 1976. 

Др Душан Булатовић је био врстан хирург, савестан лекар, оснивач и дугогодишњи начелник Хируршког 
одељења Опште болнице у Пећи, добар и поштен човек. Својим преданим и успешним радом хирурга 
стекао је велико поштовање и љубав болесника, за које је увек имао лепу реч и времена за разговор и 
савет. У тој мултиетничкој средини, својим подједнаким односом према свима, стекао је и поштовање 
и поверење свих. Није било ретко да болесници одбију да наставе лечење у Клиничком центру у Приш-
тини када им је то предлагао. Инсистирали су да наставе лечење у Пећи, да их он оперише, јер су имали 
пуно поверење у њега лично и његов рад. А он је у Пећи изводио и веома захтевне и опсежне операције, 
по чему је био познат и поштован у стручној јавности.
Др Булатовић је стекао и поштовање својих сарадника, здравствених и осталих радника, због свог 
топлог људског односа према њима, спремности да их саслуша, посаветује, а ако треба и заштити. 
Био је страствени риболовац, а часови проведени у риболову били су тренуци његовог најдражег 
одмора и опуштања.
Преминуо је у 70. години у Београду. На сахрану су у четири аутобуса дошли бројни његови пошто-
ваоци из Пећи, и Срби и Албанци, и колеге, сарадници и његови пацијенти, а међу њима и тринаест 
монахиња из Пећке патријаршије.

Извори података

Архива и албум породице Булатовић.

Проф. др Јован Младеновић
Медицински факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици

Др Гордана Булатовић, педијатар
Дом здравља „Др Симо Милошевић“, Београд
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Живојин Бумбаширевић је рођен 26. јула 1920. 
године у Крушевцу, у породици официра Војске 
Краљевине Југославије која се често селила, па је 
школу похађао у Сремској Митровици, Призрену 
и Карловцу, где је матурирао 1938. Исте године 
уписао се на Медицински факултет Универзитета 
у Београду, али је студије прекинуо током Другог 
светског рата. Дипломирао је 1948. године.

После завршеног клиничког стажа у Београду, 
1950. године је ,,административном расподелом 
лекара“ распоређен на Клинику за ортопедску хи-
рургију и трауматологију. Истовремено су на ову 
клинику распоређени и доктори Бранко Радуло-
вић, Ђорђе Милошевић, Предраг Клисић и Цве-
тко Ракић, који су ту почели специјализацију из 
ортопедске хирургије и трауматологије. Специја-
листа ортопеда-трауматолога тада није било. Ор-
топедска клиника је имала 120 постеља и четири 
лекара, општа хирурга, који су се бавили локомо-
торним апаратом и кичменим стубом и који су с 
приученим болничарима (медицинских сестара 
није било) обављали целокупан посао. Тако су 
доктор Бумбаширевић и четворица колега били 
први лекари на специјализацији из ортопедске 
хирургије и трауматологије код нас. Специја-
листички испит из ортопедске хирургије др Бум-
баширевић је положио 1954. године с одличним 
успехом. Хабилитован је 1959, а докторску дисер-
тацију под насловом Вредност радиографије у 
дијагнози хемофилне артропатије одбранио је 
1975. године на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду. У неколико наврата је био на 
усавршавању у трауматолошким центрима у Па-
ризу и Бордоу.

За асистента на предмету Ортопедска хирур-
гија и трауматологија при Катедри хирургије 
изабран је 1952. године, у звање доцента 1959, 
ванредног професора 1969, а редовног професо-

ра 1976. године. Проф. Бумбаширевић је, поред 
наставе студентима медицине, држао наставу и 
лекарима на специјализацији из ортопедије и 
трауматологије. Од 1980. до 1985. године био је 
шеф Катедре за последипломске студије из орто-
педије и трауматологије. Од 1964. је био члан, а 
од 1969. до 1986. године председник Комисије за 
полагање специјалистичког испита из орто-
педске хирургије и трауматологије на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду и члан 
тих комисија на медицинским факултетима у 
Новом Саду и Нишу. Био је члан Комисије за по-
лагање специјалистичког испита из опште хи-
рургије и из ортопедске хирургије на Војномеди-
цинској академији (1967–1986) и Комисије за 
ургентну медицину Града Београда (1970). Од 
1970. је неколико година водио практичну наста-
ву и испите из хирургије на Стоматолошком фа-
култету Универзитета у Београду. Био је ментор 
у изради 29 докторских и магистарских теза и 
члан комисија за одбрану 59 магистеријума и 
доктората, не само на Медицинском факултету у 
Београду већ и на медицинским факултетима у 
Новом Саду, Нишу и Скопљу, као и на Војноме-
дицинској академији у Београду.

Обављао је разне функције на Медицинском 
факултету и Универзитету у Београду: био је 
члан Савета и Већа Медицинског факултета и 
председник различитих комисија, члан Савета 
Центра за мултидисциплинарне студије Универ-
зитета у Београду, дугогодишњи члан Управног 
одбора Универзитетске библитеке „Светозар 
Марковић“, члан Научног савета Института 
„Михаило Пупин“ итд. Неколико година је био 
председник Одбора пензионисаних универзи-
тетских професора Медицинског факултета и 
председник Терминолошког семинара Меди-
цинског факултета.

Академик Живојин Бумбаширевић 
(1920–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука
Српског лекарског друштва од 1976. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1983. 
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
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На Клиници за ортопедску хирургију и трау-
матологију примљен је за одељењског лекара, 
постављен за начелника одељења 1956. године и 
ту функцију вршио до одласка у пензију. Био је 
помоћник директора (1961–1970) и директор 
Клинике (1971–1980). Пензионисан је 1985. 
године.

Објавио је више од 350 стручних и научних 
радова и саопштења. Био је аутор поглавља Хи-
руршка обољења костију и зглобова и Хирургија 
карлице и доњих екстремитета у уџбенику Хи-
рургија, уредника С. Петковића и С. Букурова, 
који је доживео пет издања, и аутор поглавља 
Промене коштано-згобног система у дијабети-
чара у монографији Diabetes mellitus, уредника 
Д. Ђурића (1982). Био је руководилац неколико 
научних пројеката: три пројекта је финансирао 
СИЗ науке Републике Србије (1973–1975, 1976–
1980, 1981–1985), а три пројекта Фонд за научна 
истраживања Српске академије наука и умет-
ности (1986–1990, 1991–2004). Одржао је мно-
штво предавања по позиву на међународним и 
националним конгресима и симпозијумима и 
председавао сесијама (SICOT у Рио де Жанеиру 
1981. и Лондону 1984; Медицинска академија у 
Риму 1988; последипломски курс у Милану; кон-
греси у Печују, Будимпешти, Зиновицу, Берлину, 
Еисенаху и др.). 

Примарне области истраживачког рада ака-
демика Бумбаширевића биле су трауматизам 
кичменог стуба и рехабилитација параплегича-
ра, укључујући примену егзоскелета у сарадњи 
са стручњацима Института „Михаило Пупин“ и 
професорима Електротехничког факултета Уни-
верзитета у Београду. Изучавао је коштано-
зглобну туберкулозу и саопштио резултате ле-
чења више од 1.000 болесника, као и хемофилну 
артропатију, из које је произашла студија са пре-
ко 400 испитаника оболелих од хемофилије. Ба-

вио се раном дијагностиком коштаних тумора и 
анализирао више од 900 болесника, од којих је 
286 боловало од примарног тумора. Резултати 
овога рада цитирани су у водећем уџбенику ор-
топедије Campbell’s Operative Orthopaedics – Sur-
gical Techiques – Bone. Испитивао је и патолошке 
основе лумбалног бола, саобраћајни траумати-
зам, спортске повреде и др. 

За дописног члана Српске академије наука и 
уметности изабран је 1983, а за редовног члана 
1994. године. Био је члан Одбора САНУ за срп-
ски језик, председник Међуодељењског одбора 
САНУ за језик и медицинску терминологију, 
члан Међуакадемијског одбора за трауматоло-
гију у ванредним условима и Одбора Одељења 
медицинских наука за праћење развоја меди-
цинске науке, оснивач и председник Одељењског 
одбора за трауматологију и др.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године. Поред осталих активности 
у Академији, организовао је научни скуп под 
називом Малигни коштани тумори 1989. годи-
не у Београду. Био је и члан Римске медицинске 
академије (Academia medica di Roma) од 1988. 
године.

Академик Бумбаширевић је био члан Српског 
лекарског друштва од 1950. године и члан Хи-
руршке секције (1951), Секције за ортопедску хи-
рургију и трауматологију (1958) и Секције за са-
обраћајну медицину (1957). Био је председник 
Комисије Етичког комитета Српског лекарског 
друштва у вези са рехабилитацијом универзитет-
ских професора и лекара прогоњених из поли-
тичких разлога. На захтев Српског лекарског 
друштва израдио је елаборат за поновно осни-
вање Лекарске коморе. Такође је био члан Удру-
жења ортопедских хирурга и трауматолога Југо-
славије (1954), Удружења хирурга Југославије 

Професор Живојин Бумбаширевић је био истакнути стручњак и научник који је дао значајне допри-
носе у хирургији кичме, посебно код повреда и туберкулозе кичменог стуба, затим туберкулозе 
коштано-зглобног система уопште и артропатија код болесника са хемофилијом.
Био је изузетно стрпљив и сталожен, лепог понашања и није волео било какве сукобе с људима. 
Посвећивао је много пажње правилном изражавању и писању, чувао чистоћу српског језика и био 
оснивач Међуодељењског одбора Српске академије наука и уметности за терминологију медицине. 
Говорио је веома лепо француски језик, волео француску књижевност, објављивао своје радове у 
француским часописима и много пута учествовао на конгресима француских хирурга.
Увек је био грађанског демократског опредељења, али никада члан ниједне партије. Био је члан 
Крунског савета од његовог оснивања.
Академик Бумбаширевић је остао у сећању бројних генерација ортопедских хирурга, којима је био 
учитељ, посвећен својој струци и породици.

Сећање академика Радоја Чоловића
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(1968) и Удружења ортопедских хирурга многих 
земаља (Француске, Аустрије, Италије), Међуна-
родног удружења хирурга (1971), Међународног 
хируршког колеџа (1977), Комисије Балканске 
медицинске уније за ургентну медицину, орто-
педску хирургију и трауматологију (1971) и Из-
вршног комитета Одељења хирургије Балканске 
медицинске уније. Учествовао је у организацији 
великог броја националних и међународних кон-
греса, симпозијума и стручних састанака. Између 
осталог, био је председник Светског конгреса ор-
топедских хирурга и трауматолога 1988. године у 
Београду (East and West Combined Meeting) и пред-
седник Научног одбора овог конгреса.

Академик Бумбаширевић је био почасни 
члан Светског удружења ортопедских хирурга и 
трауматолога (SICOT), као осамнаести изабрани 
почасни члан од оснивања овог удружења 1929. 
године, затим ортопедских удружења Фран-
цуске – SOFCOT (1982), Италије (1990), Чехосло-
вачке (1986) и Мађарске (1984) и удружења тра-
уматолога Мађарске (1982) и Италије (1983). 
Такође је био почасни члан Југословенског удру-
жења ортопедских хирурга и трауматолога 
(1986) и Савеза лекарских друштава Југославије 
(1990). Био је национални делегат Југославије у 
SICOT (1975–1985), члан Међународног комите-
та SICOT (1975–1985) и национални делегат Ју-
гославије у Удружењу ортопедских хирурга и 
трауматолога медитеранских земаља и Блиског 
истока (1975–1982). 

Био је дугогодишњи члан Управног одбора 
Друштва за културну сарадњу Француске и Ју-
гославије и почасни члан његовог Председни-
штва (1993).

Био је члан уређивачког одбора часописа 
Revue de chirurgie orthopédique et réparatrice de 
l’appareil moteur (Париз), Српски архив за цело-
купно лекарство, Beiträge zur Orthopädie und Tra-
umatologie, Ортопедиа и трауматологиа (Хар-
ков), Acta Orthopaedica Iugoslavica и Acta Biologiae 
et Medicinae Experimentalis.

Добитник је бројних награда и одликовања, 
међу којима су: Орден Француске легије части 
(1977), Орден заслуге за народ (1973), Орден 
рада са златним венцем (1991), Седмојулска на-
града (1991), медаља Пуркинијана (Универзите-
та Брно), медаља Приорова (Централног инсти-
тута за ортопедску хирургију и трауматологију 
Универзитета у Москви), медаља Римске меди-
цинске академије, Диплома SICOT за допринос 
развоју ортопедске хирургије и трауматологије, 
дипломе медицинских факултета у Београду, 
Загребу, Нишу, Скопљу и Стоматолошког фа-
култета Универзитета у Београду, Диплома Југо-
словенског удружења ортопедских хирурга и 
трауматолога (ЈУОТ), златно и сребрно дрво 
ЈУОТ, Повеља Српског лекарског друштва, Ди-
плома Савеза лекарских друштава Југославије, 
Диплома Града Београда и др. 

Преминуо је 12. новембра 2008. године у 
Београду.
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IstClan.aspx?arg=801 Приступљено 26. јула 2016.

Чоловић Р. Живојин Бумбаширевић (1920–2008). Годишњак САНУ, CXV за 2008, 2009. стр. 547–551.

Академик Радоје Чоловић
Српска академија наука и уметности
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Владислав Варагић је рођен 1921. године у Тр-
нави код Крагујевца, од оца Милосава и мајке Ле-
посаве, рођене Борисављевић. Гимназију је завр-
шио у Крагујевцу, а Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду 1950. године. Последипломс-
ке студије завршио је на Фармаколошком инсти-
туту Универзитета у Оксфорду, у Енглеској, под 
руководством професора J. H. Burn-а.

Цео свој радни век провео је као наставник 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду за предмет Фармакологија са токсикологијом. 
У звање асистента је изабран 1950. године, у 
звање доцента 1958, ванредног професора 1967, 
а редовног професора 1974. године. Поред наста-
ве на свом матичном факултету, проф. Варагић 
је учествовао у извођењу наставе на факултети-
ма у Скопљу и Нишу и предавао предмет Фар-
макологија на Молекуларном одсеку Природно-
математичког факултета Универзитета у Београ-
ду. Учествовао је и у извођењу последипломске 
наставе из фармакологије, кардиологије и пул-
мологије на Медицинском факултету у Београду, 
као и из фармакологије на Медицинском факул-

тету Универзитета у Новом Саду. Био је ментор 
у изради око 60 магистарских радова и доктор-
ских дисертација. Пензионисан је 1987. године.

Професор Варагић је био управник Институ-
та за фармакологију и шеф Катедре за после-
дипломску наставу. Своју стручну и научноис-
траживачку активност је највећим делом оства-
рио на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду, а делимично и у Ваздухопловном ин-
ституту у Земуну, Институту за нуклеарне науке 
у Винчи и на Природно-математичком факулте-
ту у Београду. Као универзитетски наставник 
превасходно се бавио експерименталном фар-
макологијом, али је истовремено био и један од 
иницијатора развоја клиничке фармакологије у 
Србији. На стручним и научним састанцима 
клиничких лекара одржао је бројна предавања у 
којима се увек залагао за рационалну, тј. на нау-
ци засновану, фармакотерапију.

Професор Варагић је био плодан научник. 
Списак његових научних радова обухвата 333 
референце. У периоду 1950–1991. године ти ра-
дови су цитирани 1.114 пута. Проф. Варагић је 

Проф. др Владислав Варагић 
(1921–2012)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. Варагић је био мој ментор у изради магистарске и докторске тезе, иако сам ја своју тезу ура-
дила у великој мери на University of Pennsylvania, у Филаделфији, престижном и једном од најбољих 
универзитета у Сједињеним Америчким Државама. Професор је био и мој учитељ у животним ства-
рима. Био је прецизан, педантан и у критици добронамеран. Имао је способност да препозна ква-
литет и да му омогући да се самостално развија. Његов осећај за српски језик је био изванредан, а 
енглески је разумео као матерњи. И дан-данас, када сам у дилеми како нешто да кажем, ја помислим 
на мог Професора. 
Једна од навика коју сам наследила од њега био је и ритуал пијења чаја у 11 сати. Уз „грицкалице“ 
и слаткише, осим разговора о фармакологији, дискутовали смо о свему. Ти тренуци су ми били заиста 
драгоцени. Та навика је остала, па тако и ја са својим сарадницима пијем чај свакога дана.
Као последњи асистент мог Професора, могу само да кажем да сам захвална за све што сам добила 
од њега, а то је, пре свега, способност за самостални рад, критичко мишљење и бескомпромисна 
помоћ мојим млађим сарадницима.

Сећање проф. др Милице Простран
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наставио да публикује и после 1991. године. На-
писао је уџбеник Фармакологија за студенте ме-
дицине (у сарадњи са проф. М. Милошевићем), 
који је досад доживео 19 издања. Са проф. Ми-
лошевићем написао је и уџбеник Фармакологија 
за средње медицинске и средње фармацеутске 
школе, који је досад доживео 30 издања. У са-
радњи с колегама из клиничких дисциплина за-
почео је серију књига под општим насловом 
Фармакотерапија у медицини. Из ове серије су 
досад објављене четири књиге: Фармакотера-
пија у пулмологији (два издања), Фармакотера-
пија у гастроентерологији, Фармакотерапија у 
офталмологији и Фармакотерапија у дечјој пул-
мологији. По позиву је држао предавања на кон-
гресима и симпозијумима у Немачкој, Мађар-
ској, СССР, Бугарској и Пољској. Ова његова 
предавања публикована су у монографијама 
Modulation of Neurochemical Transmission (у из-
дању Pergamon Press и Akademiai Kiado) и Ade-
nosine Receptors and Modulation of Cell Function (у 
издању IRL Press, Oxford – Washington DC). По 
позиву је написао чланак The role of central choli-
ner gic mechanisms in the peripheral adrenergic acti -
va tion, који је штампан у књизи Neuropharma co-
logy ‘85, као и у часопису Drug Metabolism (1991). 
Сва ова предавања су ревијски прегледи резул-
тата истраживања проф. Варагића и његових 75 
сарадника, колико их је имао током свог радног 
века.

Научноистраживачки рад професора Вара-
гића био је усмерен на функције неуротрансми-
тера и неуромодулатора. Истражујући њихове 
интеракције он је на посебном експерименталном 
моделу први у свету показао да се активацијом 
централних холинергичких механизама може 
проузроковати типична активација адренергич-
ког система на периферији, што се, између оста-
лог, манифестује и повишењем артеријског кр-
вног притиска. У домену централне контроле 
кардиоваскуларног система, он је један од позна-
тих истраживача у свету, о чему сведоче и бројне 
публикације у међународним монографијама и 

часописима. Испитивао је и метаболизам катехо-
ламина у физиолошким и патолошко-физиолош-
ким условима и у условима разних врста стреса 
(летење надзвучним авионом, јонизујуће зрачење, 
имобилизација). Резултати ових истраживања су 
објављени у неколико страних монографија. Ис-
питивао је функционисање система цикличних 
нуклеотида и аденозина у скелетном, срчаном и 
глатком мишићу и резултате ових истраживања 
такође објавио у неколико страних монографија. 
Један из серије ових радова награђен је Октобар-
ском наградом Града Београда.

Проф. др Владислав Варагић је био члан Срп-
ског лекарског друштва и оснивач Фармакоте-
рапијске секције, којом је руководио у два из-
борна периода. Био је председник Савеза фар-
маколошких друштава Југославије и председник 
Конгресног одбора овог савеза, члан Југословен-
ског фармаколошког друштва и члан Научног 
друштва Србије од самог његовог оснивања. Био 
је такође члан угледних фармаколошких дру-
штава: British Pharmacological Society и Deutsche 
Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie. 
Проф. Варагић је учествовао на свим конгреси-
ма југословенских фармаколога и физиолога и 
на бројним међународним конгресима фарма-
колога (први у Прагу 1963. године, а последњи у 
Сиднеју 1987. године). Учествовао је и на четири 
међународна симпозијума о катехоламинима. 
На два конгреса фармаколога (у Лондону и Си-
днеју) председавао је једној пленарној и једној 
секцијској седници.

Више од 25 година био је главни уредник ча-
сописа Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica 
Acta. Његовим изванредним залагањем овај ча-
сопис је био уврштен у едицију Current Contents 
(Life Sciences) и у Science Citation Index. Значајно 
међународно признање за проф. Варагића је ње-
гов избор за Corresponding Editor-а у два велика 
светска часописа – British Journal of Pharmacology 
(Лондон) и Journal of Pharmacology (Париз). У 
часопису Српски архив за целокупно лекарство 
био је неколико пута члан Уређивачког одбора.

Проф. др Владислав Варагић – изузетно плодан научник познат и ван граница наше земље. Главна 
тема његовог научноистраживачког рада је функција неуротрансмитера и неуромодулатора. У ок-
виру рада на овој теми посебан и значајан допринос је дат открићу једног посебног механизма 
интеракције неуротрансмитера у централном нервном систему који суделује у регулацији арте-
ријског крвног притиска (цитирано у светској литератури преко 1.000 пута).
Сви његови радови су донели нова сазнања о неопходности интеракције неуротрансмитера, био-
лошки активних супстанција и лекова у модулирању функције органа и ткива у здрављу и болести.

Одломак из чланка објављеног на интернет страници Научног друштва Србије
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Проф. др Владислав Варагић је био члан Ака-
демије медицинских наука Српског лекарског 
друштва од њеног оснивања 1976. године. У јед-
ном изборном периоду био је председник Науч-
не групе за интерну медицину. У оквиру сарадње 
Медицинске академије Српског лекарског 
друштва и Медицинске академије Хрватске 
предложен је и потом изабран за почасног члана 
хрватске академије 1988. године.

Српско лекарско друштво наградило је проф. 
Варагића Наградом за научноистраживачки рад 
(1990) и највећом наградом Друштва – „Велики 
печат“ (1998).

За резултате својих истраживања награђен је 
Октобарском наградом Града Београда (1976) и 
Седмојулском наградом Републике Србије 
(1985).

Преминуо је 23. јуна 2012. године у Београду.
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Милорад  Велисављев је рођен 25. новембра 
1922. у Ботошу код Зрењанина, од оца Душана, 
земљорадника, и мајке Смиље, рођене Дмитров, 
домаћице. У родном месту завршио је основну 
школу и два разреда тзв. Више народне школе, 
односно пети и шести разред. Поред редовног 
похађања шестог разреда, односно другог разре-
да Више народне школе, школске 1934/35. годи-
не, спремао се за пријемни испит и први разред 
гимназије у Петровграду, данашњем Зрењанину, 
који је с успехом положио. Други разред гимна-
зије такође је приватно полагао. Од трећег раз-
реда редовно је похађао гимназију у Петровгра-
ду спремајући успут и ђаке нижих разреда. За-
вршио је гимназију и положио велику матуру 
школске 1941/42. године.

Због рата, од 1942. до 1944. био је на обавез-
ном раду, а од октобра 1944. до 1946. био је учес-
ник Народноослободилачке војске Југославије 
и Партизанских одреда Југославије, односно 
Југословенске армије. Од 1946. до 1951. године 
студирао је медицину на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду, где је дипломирао 
13. октобра 1951. као први у својој генерацији, 
која је тада бројала око 1.300 студената. Обавез-
ни лекарски стаж обавио је на клиникама и ин-
ститутима Медицинског факултета у Београду, 
где је био запослен при Управи клиника и Ин-
ститута Медицинског факултета. 

По завршеном обавезном лекарском стажу 
започео је специјализацију из педијатрије. Спе-
цијалистички испит је положио с одличним ус-
пехом 1955. године. Од 1953. је радио као управ-
ник Дома здравља Среза земунског и шеф Срес-
ког дечјег диспанзера у Земуну за Срез земунски 
поред др Крстића. То је уједно био и први срески 
диспанзер у Југославији. Основао је 1960. године 
и дечји диспанзер у Сурчину. У свих 16 села та-

дашњег Земунског среза постојала су саветова-
лишта за одојчад и децу. Смртност деце се сма-
њила за 50% (са пређашњих 20%), о чему се у 
децембру 1954. писало у часопису „Зора“.

По расформирању среза 1955. био је изабран 
за асистента Српске академије наука у Инсти-
туту за медицинска истраживања, Одељењу за 
изучавање исхране народа, код академика Душа-
на Борића. Поред тога био је и хонорарни асис-
тент на Катедри педијатрије на Медицинском 
факултету у Београду, код академика Уроша С. 
Ру жичића, а истовремено и начелник „Ц“ одеље-
ња у Дечјем дому број 1, каснијем Стационару за 
превремено рођену децу, данашњем Институту 
за неонатологију у Београду. У Стационару је 
основао прву лабораторију за превремерно ро-
ђену децу, у којој је спремао докторску дисерта-
цију. Докторирао је 5. априла 1960. године на 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду одбранивши докторску дисертацију под 
насловом Хематолошке карактеристике и те-
рапија анемије недоношчади. Био је први доктор 
медицинских наука из педијатрије у Војводини, 
а трећи у Србији. 

Професор Велисављев је био ученик чувених 
професора и првих српских и југословенских 
педијатара, проф. др Матије Амброжића, акаде-
мика Уроша Ружичића, проф. др Боривоја Тасо-
вца и проф. др Смиље Костић-Јоксић, доајена 
педијатријске мисли и науке код нас.

По преласку у Нови Сад 1. јуна 1961. године 
постао је шеф одсека а потом шеф одељења за 
новорођенчад Гинеколошко-акушерске клини-
ке. Први је у Војводини увео и касније дуго једи-
ни радио замену крви новорођенчади, ексангви-
нотрасфузију, која се од тада до данас обавља 
рутински и на Гинеколошко-акушерској клини-
ци и на Дечјој клиници, где је такође успешно 

Проф. др Милорад Велисављев 
(1922–2001)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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увео у примену ову методу. На Педијатријској 
клиници увео је и методу субокципиталне пунк-
ције и интраосеалне инфузије. По преласку на 
Дечју клинику у Новом Саду 1963. године постао 
је начелник одељења, а потом управник Клинике 
и директор Института за здравствену заштиту 
мајке и детета. Унапредио је рад Института, ос-
новао одељење за недоношчад и супспеција-
листичку поликлинику при Институту. Ново 
крило зграде Института са четири спрата и су-
тереном саграђено је његовим залагањем 1974. 
године. Био је председник Управног одбора Ин-
ститута за здравствену заштиту мајке и детета у 
Новом Саду и члан Савета Института. Пензио-
нисан је новембра 1987. године.

У звање доцента на предмету Педијатрија 
Медицинског факултета Универзитета у Новом 
Саду изабран је 1965. године, у ванредног про-
фесора је унапређен 1972, а редовног професора 
1978. Две године је једини водио наставу пе-
дијатрије и вежбе са својим асистентима. Био је 
ментор у изради неколико десетина магистар-
ских и докторских теза и члан бројних комисија 
на овом факултету.

Објавио је више од 300 радова из области пе-
дијатрије, генетике, антропологије, науке о 
исхрани, историје медицине, биологије и био-
лошке филозофије. Поред тога написао је 57 
књига, скрипата, приручника, брошура и уџбе-
ника. Био је и уредник неколико десетина збор-
ника радова из педијатрије, историје медицине 
и других медицинских области.

Написао је и први југословенски уџбеник из 
педијатрије за средњомедицинске кадрове, 1954. 
године са проширеним издањем 1956. и 1958. 
године, а отада је још шест издања штампано као 
скрипта. Ове су књиге писане ћирилицом и ко-
ристиле су се у Србији, Црној Гори, Македонији 
и Босни и Херцеговини. Такође је написао уџбе-
ник Исхрана са дијететиком за средњомеди-
цинске кадрове, штампан прво као скрипта 

1962. године, а потом и као уџбеник који је издао 
Завод за издавање уџбеника и наставна средства 
у Београду. Аутор је књига Моје дете и исхрана 
(1963), Кувар за одојче (1965) и Кувар за бебе (не-
колико у издању „Еликсира“, а затим и као кљига 
у неколико издања). Његово најважније живот-
но дело је Клинички лексикон – знаци, симпто-
ми, болести, синдроми, са 30.000 симптома и 
синдрома разних обољења у седам књига (кас-
није у три тома), објављених од 1971. до 1983. 
године. Такође је важна његова књига Клиничка 
симптоматологија – симптоми и знаци, са 2.000 
епонимних симптома (симптоми према називу 
аутора). Аутор је и уџбеника Физиологија развој-
ног периода за II разред усмереног образовања 
просветне струке (1989, два издања). Друго из-
дање књиге Клинички лексикон – симптоми, зна-
ци, болести, синдроми и други медицински пој-
мови (1994), прерађено и знатно допуњено, 
изашло је у сарадњи са др Милком Велисављев-
Поморишки, др Горданом Велисављев и др Ду-
шаном Велисављевом. Са сарадницима је напи-
сао уџбеник Педијатрија за студенте Медицин-
ског факултета у Новом Саду и био уредник у 

неколико издања. Био је уредник и југословен-
ског уџбеника Педијатрија за лекаре на специја-
лизацији из педијатрије. Писао је и о генетском 
инжењерингу у педијатрији, као и о антропо-
лошким ентитетима са проф. др Живојином Га-
вриловићем. Створио је појмове „биолошке 
неједначине“ и „биоархеологија“, односно „био-
археолошки остаци у хуманој врсти“. Са својим 
сарадницима написао је Историју Ботоша у 
Банату од 1347. до 1997.

Проф. др Милорад Велисављев је био редов-
ни члан Акдемије медицинских наука Српског 
лекарског друштва од оснивања 1976. године, a 
почасни члан од 1990. Био је члан Председни-
штва Академије и Научне групе за превентивну 
медицину. Изабран је за почасног члана Хрват-
ске медицинске академије.

Волео је своје родно село Ботош и сваког викенда одлазио тамо. Сви сарадници и пријатељи су знали за 
Ботош, за њега најважније место на свету. Једном приликом су му за рођендан поклонили карту Југосла-
вије на којој је као главни град уцртано место Ботош, док је Београд обележен као неко мање место.
Бавио се пољопривредом као хобијем, али је и учио децу да никада не забораве како се и одакле долази 
до хлеба. Био је изузетно вредан човек – неки би рекли и до изнемоглости – и за њега речи „не могу“ 
нису постојале. Стално је читао и куцао на својих девет писаћих машина. Пун знања, звали смо га 
шетајућом енциклопедијом. Био је високо моралан и ретко поштен човек, увек ведрог духа и велики 
родољуб, који је стално цитирао стихове Остајте овде, сунце туђег неба неће вас гријат ко што ово грије...
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Био је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва, а 1984. и 1985. године председник 
Друштва лекара Војводине Српског лекарског 
друштва, члан Председништва и председник Пе-
дијатријске секције Војводине. Био је председ-
ник Удружења педијатара Југославије. 

Проф. Велисављев је био дугогодишњи пред-
седник Председништва Научног друштва за ис-
торију здравствене културе, тј. историје медици-
не, фармације и ветерине, потпредседник Југо-
словенског научног друштва за историју здравс-
твене културе и потпредседник Научног друштва 
за историју здравствене културе Војводине. Био 
је такође члан Председништва Антрополошког 
друштва Југославије, члан Друштва физиолога 
Југославије, Генетског друштва Југославије, 
потпредседник Друштва генетичара и опле-
мењивача Војводине, члан Друштва нутрицио-
ниста Југославије од оснивања и члан Управног 
одбора овог друштва за Војводину. Био је пред-
седник Покрајинског здравственог центра.

Био је члан редакцијског одбора часописа 
Гласник Антрополошког друштва Југославије, 
Медицински преглед и Југословенска педијатрија 
и магазина Еликсир.

Добитник је Плакете Српског лекарског дру-
штва поводом 100. годишњице Друштва и број-
них повеља и диплома друштава и секција Срп-
ског лекарског друштва, Антрополошког дру-
штва Југославије, Друштва нутрициониста Југо-
славије итд. Споменицу Друштва лекара Војво-
дине Српског лекарског друштва добио је 2001. 
године.

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрним венцем (1972). 

Преминуо је 25. октобра 2001. године у Но-
вом Саду, а сахрањен је у родном Ботошу. Оста-
вио је супругу Зорку, рођ. Стојковић (пе-
дијатријска сестра), ћерку Милку (педијатар), 
Гордану (доцент, педијатар-неонатолог) и сина 
Душана (магистар, педијатар-пулмолог).

Литература 
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Јован Вељковић је рођен 16. децембра 1924. 
године у Пожаревцу. Пожаревачку гимназију 
завршио је 1944. године као одличан ђак. За вре-
ме Другог светског рата био је учесник Народ-
ноослободилачког покрета од 1942. године. У 
рату су му погинули рођени брат и отац. Меди-
цински факултет Универзитета у Београду упи-
сао је 1945, а дипломирао 1953. године.

После дипломирања на Медицинском факул-
тету у Београду започео је специјализацију из 
неуропсихијатрије на Неуропсихијатријској 
клиници Медицинског факултета Универзитета 

у Београду. Током специјализације 1958. године 
био је на студијском боравку у Швајцарској и 
Француској, како би се упознао са пси-
хијатријском заштитом и менталнохигијенском 
службом у тим земљама. Специјалистички ис-
пит је положио 1959. Исте године започео је свој 
наставнички рад на Вишој медицинској школи 
и увео предмет Ментална хигијена, за који је на-
писао прву књигу из те области на нашем језику 
у Југославији под насловом Увод у менталну хи-
гијену са социјалном психијатријом.

Асистент Медицинског факултета на предмету 
Неуропсихијатрија постао је 1960. године, а 1966, 
на основу хабилитационог рада Неуропси-
хијатријски и социјални аспекти самоубиства са 
посебним освртом на покушај самоубиства и ње-
гов однос са самоубиством, изабран је за доцента. 

Ово истраживање га је уврстило међу пионире-
истраживаче у области самоубиства код нас. За 
ванредног професора Медицинског факултета за 
предмет Неуропсихијатрија изабран је 1973. годи-
не и у овом звању остао до пензионисања 1990. 
године. Докторска дисертација под насловом Кли-
ничко-психијатријска и социјално-психолошка 
анализа болесника хоспитализованих због поку-
шаја самоубиства прихваћена је 18. марта 1981. 
године на седници Већа Медицинског факултета 
Универзитета у Београду. Дуготрајна болест, међу-
тим, омела га је да је и формално одбрани.

Поред наставе на Медицинском факултету и 
Вишој медицинској школи учествовао је у из-
вођењу наставе и на Дефектолошком факултету 
Универзитета у Београду. Увео је предмет Со-
цијална психијатрија и држао теоријску наставу 
од 1977. до избора у звање доцента за тај пред-
мет 1981. године.

Био је ментор у изради многих супспеција-
листичких, магистарских и докторских радова, 
члан у неколико комисија за оцену и одбрану 
ових радова и председник Комисије за полагање 
магистарских испита из психотерапије.

Уз сагласност Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду, 1964. године изабран је за 
директора Психијатријске болнице „Др Лаза К. 
Лазаревић“, наставне базе овог факултета. То-
ком дугогодишњег рада у овој болници темељно 
ју је реформисао и реорганизовао, трансформи-
шући је од нивоа класичног азила, у којем ју је 
затекао, до нивоа савремене терапијске психи-
јатријске установе и поред веома лошег сме-
штаја у једном делу ове болнице. Осавремењи-
вање ове болнице остварио је низом значајних 
резова који су изменили лик болнице, као и 
стварањем тзв. социорехабилитационих одеље-
ња у којима се, увођењем групних психотера-

Проф. др Јован Вељковић
 (1924–1999)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

За бројне авангардне промене у великим пси-
хијатријским болницама заслуга припада профе-
сору Вељковићу и његовом визионарском 
приступу реорганизацији рада тих установа. Го-
дине 2012. новоотворено Одељење за старије 
адолесценте Клинике за психијатријске болести 
„Др Лаза К. Лазаревић“ добило је име „Проф. др 
Јован Вељковић Жућа“.



54

пијских и социотерапијских метода, из основа 
мењао менталитет инерције и пасивности код 
пацијената. Оснивање Центра за професионал-
ни тренинг и рехабилитацију са мноштвом за-
натских радионица, системом болничке самоу-
праве кроз болнички савет, утицао је на преузи-
мање личне одговорности болесника за сопстве-
но понашање. Стварањем диспанзера за спољне 
болеснике и дневне болнице, установа се сасвим 
отворила према оболелом грађанину. Отва-
рањем савременог одељења за хитне поремећаје, 
с различитим степенима интензивне неге акут-
но поремећених и соматски оболелих особа, те-
рапијски карактер установе успостављен је у 
читавом ланцу.

На дужности директора болнице „Др Лаза К. 
Лазаревић“ остао је до 1979. године, када се вра-
тио на Неуропсихијатријску клинику, где је вр-
шио дужност шефа Одсека за научноистражи-
вачку делатност, а након реорганизације Клини-
ке, обављао је дужност начелника Поликлинич-
ке службе Психијатријске клинике до одласка у 
пензију 1990. године.

Објавио је 78 стручно-научних публикација, 
које обухватају радове у домаћим и страним ча-
сописима, и неколико књига.

Професор Вељковић је 1972. године у спе-
цијалној болници „Др Лаза К. Лазаревић“ у Бео-
граду организовао са сарадницима међународни 
симпозијум о рехабилитацији у психијатрији, 

који је окупио више од 50 познатих психијатара 
из иностранства и 200 психијатара из наше земље.

Био је члан Српског лекарског друштва, ње-
говог секретаријата и председништва, а потом и 
потпредседник Друштва. Био је члан и председ-
ник Неуропсихијатријске секције. Такође је био 
члан Удружења неуропсихијатара Југославије, 
секретар Друштва за душевну хигијену Србије, 
председник градског и члан централног одбора 
Црвеног крста и први секретар Савеза лекар-
ских друштава Југославије.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
приликом њеног оснивања 1976. године.

Редовно је учествовао у раду готово свих струч-
но-научних манифестација које је организовало 
Удружење неуропсихијара Југославије. Био је је-
дан од иницијатора и чланова организационог 
одбора Југословенско-чешких конгреса неуропси-
хијатара. Учествовао је у раду многих међународ-
них конгреса: Светском конгресу неуролога у 
Бечу, Конгресу неуропсихијатара Чехословачке у 
Брну, Југословенско-чешким когресима у Карло-
вим Варима и Прагу, Конгресу неуропсихијатара 
и неурохирурга Бугарске, међународним конгре-
сима за рехабилитацију у психијатрији у Ополи и 
Лењинграду, Конгресима социјалне психијатрије 
у Опатији и Лисабону, Балканској медицинској 
недељи у Букурешту и Истанбулу итд.

Преминуо је 27. априла 1999. године.

Професор Јован Вељковић се бавио психијатријом више од 30 година изузетно предано, а није се 
штедео ни у друштвено-политичким активностима, изузев последњих година, када су га сустигли 
тешки здравствени проблеми који су га пратили до краја живота. Стално се налазио у матици нових 
идеја и токова који су запљускивали нашу домаћу психијатријску теорију и праксу.
Памтићемо професора Јована Вељковића као веома смирену, образовану особу од поверења, 
спремну да пружи прави савет и подршку, а истовремено да укаже на могуће грешке. Његове колеге 
професори веома су га уважавали и његово мишљење је у већини случајева разрешавало велике 
проблеме. Био је дипломата, педагог и човек коме се могло веровати у сваком тренутку. Таквог га 
памте генерације после њега, а због посебног доприноса развоју рехабилитације у психијатрији, 
промени фаталистичког става који је владао у тадашњим медицинским круговима и због описа и 
бављења de facto проблемима менталне хигијене у општој популацији, остаће запамћен и у генера-
цијама које долазе.

Сећање проф. др Мирославе Јашовић-Гашић 
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Владимир Војводић је рођен 27. фебруара 
1930. године у селу Грађани код Цетиња. Основну 
школу завршио је у Пећи, а гимназију 1948. годи-
не на Цетињу. У Народноослободилачку војску 
је ступио 1944, где је остао до демобилизације 29. 
октобра 1945. године. Медицински факултет 
Универзитета у Београду завршио је 1956. године 
као војни стипендиста. Током студија био је де-
монстратор у Институту за микробиологију, Ис-
титуту за патолошку анатомију и Институту за 
фармакологију и токсикологију Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Лекарски стаж је обавио на Војномедицин-
ској академији, а потом 1957. године распоређен 
на рад у Институту за токсикологију ове устано-
ве. Школске 1958/59. године усавршавао се у Ин-
ституту за фармакологију и токсикологију Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду. 
Докторску дисертацију под насловом Фармако-
лошке и токсиколошке особине паранитрофе-
нил фосфорне киселине одбранио је 1964. године 
на Медицинском факултету у Београду. Током 
1965/66. године био је на једногодишњем струч-
ном усавршавању у Department of Pharmacology, 
Middlesex Hospital Medical School у Лондону, где 
је радио на проучавању антидотног деловања 
оксима у експерименталним тровањима органо-
фосфорним једињењима.

Јуна 1964. изабран је за доцента Војномеди-
цинске академије за предмет Фармакологија и 
токсикологија, маја 1970. за ванредног, а маја 
1975. у звање редовног професора. Од 1960. го-
дине био је стални наставник за предмет Радио-
биолошко-хемијска заштита у Школи резервних 
санитетских официра. Такође је учествовао као 
предавач на разним семинарима и курсевима 
Војномедицинске академије, укључујући и кур-
севе за стратешки кадар Цивилне заштите, Војне 

академије и др. Редовно је учествовао у извођењу 
последипломске наставе у Војномедицинској 
академији и повремено на медицинским факул-
тетима у Београду, Сарајеву, Загребу и Љубљани 
и на Технолошком факултету у Београду. Био је 
ментор у изради неколико магистарских и док-
торских радова из области експерименталне и 
клиничке фармакологије и токсикологије.

Обављао је различите командне и руководеће 
функције у Санитетској служби Југословенске 
народне армије. Био је заменик начелника Војно-
медицинске академије (1978–1980), а потом и на-
челник ове установе (1982–1988). Унапређењем у 
чин генерал-потпуковника постављен је за наче-
лника Санитетске службе Југословенске народне 
армије (1988–1992). Последње две године профе-
сионалне каријере провео је на дужности помоћ-
ника начелника Генералштаба за науку и истра-
живање. Пензионисан је крајем 1993. године. 

Објавио је више од 150 научних и стручних 
радова у домаћим и страним часописима. Напи-
сао је уџбеник војне токсикологије Токсикологија 
бојних отрова и учествовао као коаутор у пи-
сању 11 других уџбеника, монографија и при-
ручника. Његов радни опус покривао је област 
војне фармакологије и токсикологије, а област 
његовог посебног интересовања било је изуча-
вање биолошких ефеката оружја за масовно 
уништавање, посебно бојних отрова и проблеми 
медицинске заштите од нуклеарно-биолошког-
хемијског оружја. Урадио је за интерне потребе 
Југословенске народне армије више од 20 науч-
но-стручних студија.

Проф. Војводић је био руководилац Комисије 
за пестициде Савезног комитета за здравство и 
социјалну политику Савезног извршног већа. Као 
стручњак за медицински аспект хемијског оружја 
изабран је 1972. године за експерта Светске здрав-

Академик Владимир Војводић
(1930–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1984. 

Члан Црногорске академије наука и умјетности од 1993. 
Професор Војномедицинске академије у Београду
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ствене организације за проблем токсикологије. У 
том својству је 1975. године провео четири месеца 
у Египту, где је радио на програму Светске здрав-
ствене организације на оснивању Центра за ток-
сиколошка истраживања на Универзитету у Ка-
иру. Поред тога, био је представник Југославије у 
Комитету за разоружање Уједињених нација у 
Женеви (1971–1982), у Међународном комитету 
Црвеног крста и у Радној групи Уједињених на-
ција (1991/92) у преговорима за мирно решавање 
сукоба у бившој СФР Југославији. 

Био је члан Српског лекарског друштва, члан 
и председник Удружења токсиколога Југосла-
вије, почасни члан Удружења љекара Црне Горе 
и редовни члан Британског фармаколошког 
друштва. Активно је учествовао на многим на-
учним и стручним састанцима и конгресима у 
земљи и иностранству (Солт Лејк Сити, Сан 

Дијего, Канзас Сити, Торонто, Стокхолм, Умеа, 
Хелсинки, Москва, Париз, Лион, Брисел, Лон-
дон, Лидс, Единбург, Варшава, Праг, Женева). 
Његова предавања одликовала су се темељитим 
познавањем проблема и веома јасним, критич-
ким и добро документованим излагањем.

Био је члан уређивачког одбора часописа Ар-
хив за хигијену рада и токсикологију ЈАЗУ, Војно 
дело, Pharmaca, NBC Chemical Defence and Tehno-
logy и Medical Corps International.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1984. године. Организовао је научни скуп под 
називом Медицинска токсикологија – клиничка 
и експериментална достигнућа (1988) и био је-
дан од предавача на научном скупу Академије 
Наш допринос токсикологији органофосфорних 
инсектицида (1997).

Професор др Владимир Војводић је уживао неподељени углед ерудите, пленио је експертским знањем 
из токсикологије и фармакологије, али и познавањем и разумевањем целокупне медицине. Изванред-
ном стручношћу, пожртвовањем и племенитошћу, стицао је потпуно поверење сваког сарадника и са-
говорника. Бриљантним рационалним решењима у организацији рада и руковођењу, студиозношћу, 
принципијелношћу, мудрошћу, личним, стручним и научним поштењем стекао је неспорни ауторитет 
међу сарадницима, али и међу генералима, министрима, научницима, председницима влада и држава, 
домаћој и страној јавности.
Према сарадницима је био строг и принципијелан, али добронамеран, пажљив и увек спреман да 
разуме и помогне.
Као изданак угледне породице Војводића, која је увек високо ценила патриотизам и која је активно 
учествовала у сваком тешком, преломном и бурном времену и тренутку историје народа с простора 
Балкана, ценио је и волео војни позив. Био је поносан што је припадник официрског кора, у најви-
шем официрском чину, који је носио достојанствено и с поносом.

Доц. др Вељко Тодоровић, бригадни генерал
Из чланка Генерал-пуковник, академик проф. др Владимир Војводић (1930–2008)

Проф. др Владимир Војводић данас представља комплетног експериментатора и искусног стручњака 
који у себи сједињује теоријско познавање сложених проблема у области фармакологије и токси-
кологије високо токсичних материја и антидота, способност за целовито сагладавање научних про-
блема које обрађује и смисао за њихово практично решавање. Посебно га карактеришу реалност и 
савременост у организовању и раду на непосредним задацима научноистраживачког рада, осећај 
за сарадњу и координацију истраживања у поменутој области. 
Санитетски пуковник др Војводић спада у групу малог броја експериментатора у нас који истражи-
вања на експерименталним животињама верификује истраживањима на људима-добровољцима, 
па самим тим даје целовита решења за праксу, као што је то случај са атидотима које је истраживао. 
На овакав начин др Војводић је створио спрегу између експерименталне клиничке фармакологије, 
указујући на потребу даљег развијања ове дисциплине у нас. Захваљујући његовим радовима и 
бројним иступањима на разним симпозијумима и конгресима, наша токсикологија у целини је до-
живела афирмацију и у земљи и у иностранству. 
Сматрамо да треба истаћи да др Војводић, поред наведеног, поседује широку општу и медицинску 
културу.

Академик Љубиша Ракић
Одломак из Предлога за избор проф. др Владимира Војводића за  

редовног члана Академије медицинских наука Српског лекарског друштва
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Био је члан Одбора за медицинска истражи-
вања Црногорске академије наука и умјетности од 
1978. године. За ванредног члана Црногорске ака-
демије наука и умјетности изабран је 19. децембра 
1993, а за редовног 6. децембра 1996. године.

Био је члан Савеза комунистичке омладине 
Југославије од 1945. године и члан Савеза кому-
ниста Југославије од 1948. године.

Професор Војводић је један од ретких дво-
струких носилаца Награде „22. децембар“ (1973, 

1981), која му је додељена као признање за ко-
ристан допринос експерименталним проуча-
вањима фармакологије и токсикологије бојних 
отрова и њихових антидота.

Добитник је Повеље Српског лекарског 
друштва (1984).

Носилац је 15 високих домаћих и једног стра-
ног одликовања.

Преминуо је 27. августа 2006. године.
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Проф. др Љубица Ђукановић
Проф. др Јован Димитријевић

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Миодраг Војиновић је рођен 9. јануара 1927. 
године у Ужицу. Као седамнаестогодишњи мла-
дић прикључио се Народноослободилачкој војс-
ци, у којој је био до завршетка Другог светског 
рата. После ослобођења радио је као службеник 
у Ужицу, а 1949. је уписао Стоматолошки факул-
тет Универзитета у Београду. Дипломирао је 
1955. године.

По завршетку студија радио је у Ужицу као 
доктор стоматологије и шеф зубне амбуланте. 
На Стоматолошки факултет Универзитета у Бе-
ограду примљен је 1957. године и изабран за 
асистента. Одбранио је хабилитациони рад 
1965, а специјалистички испит из ортопедије 
вилица с протетиком положио 1966. године. 
Стручно и научно се усавршавао на Институту 
Каролинска у Шведској и на универзитетима у 
Дортмунду, Диселдорфу и Фрајбургу, у тада-
шњој Западној Немачкој. Сазнања стечена то-
ком ових боравака примењивао је у своме раду 
на Клиници за ортопедију вилица Стоматолош-
ког факултета у Београду. Ту треба истаћи тада 
актуелну методу лечења ортодонтских анома-

лија по Balters-у, као и многе друге иновације. 
Докторску дисертацију под насловом Испити-
вања развитка вилица и лица и низа млечних 
зуба током периода предшколског узраста од-
бранио је 1974. године. Својом дисертацијом 
дао је значајан научни допринос одређивању 
смерница за рано откривање и интерцептивно 
лечење ортодонтских аномалија код деце. 

Прошао је сва наставничка звања на Стома-
толошком факултету Универзитета у Београду, 
а редовни професор је постао 1977. године. 
Своју педагошку делатност обављао је савесно. 
Његова предавања су била јасна и приступачна 
студентима, а презентовао их је на себи 
својствен, духовит начин. У два мандата је био 
шеф Катедре за ортопедију вилица.

Током свога рада на Стоматолошком факул-
тету био је управник Клинике за ортопедију ви-
лице у два мандата (1973–1977). Као руководио-
ца сви запослени су га изузетно ценили и воле-
ли. Дао је немерљив допринос организацији 
ортодонтске службе у Републици Србији и Цр-
ној Гори. Основао је прве одвојене ортодонтске 

Проф. др Миодраг Војиновић
 (1927–2015)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду

Наш поштовани професор Миодраг Војиновић био је увек расположен и увек имао покоју лепу реч 
за своје студенте. Његов прилаз студентима био је конструктиван, са неосетним мерењем нивоа 
њиховог знања на вежбама и способношћу да процени студентски рад. Умео је на предавањима из 
ортодонције да уграђује своје знање у младе и да их мотивише на рад. Његови студенти биће му 
увек захвални на знању које им је пружио.
Професора Војиновића красили су нада, скромност у контакту с људима и једноставност без обзира 
на достигнут висок ниво образовања и умећа. Био је спонтан и комуникативан, а према свима, не 
гледајући на образовање или друштвени статус, односио се с истим поштовањем. Са студентима 
редовних и последипломских студија одржавао је пријатељски однос, а ученици су му одговарали 
с поштовањем и љубављу.
Научна, педагошка, стручна и организациона активност, а пре свега лепота и снага личности, дуго 
ће се памтити у стоматолошким круговима. 

Сећање др Вере Димитријевић, студенткиње проф. др М. Војиновића
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амбуланте у оквиру стоматолошких служби до-
мова здравља у скоро свим већим градовима. 
Овим је знатно олакшао и популаризовао орто-
донтски третман и ван престонице и универзи-
тетских центара. Истовремено је подучио нове 
специјалисте за рад у оквиру ортопедије вилица 
и лица. У свом родном граду Ужицу основао је 
савремену стоматолошку амбуланту са комплет-
ним едукованим стоматолошким кадром на 
свим професионалним нивоима, која је била 
прва такве врсте у Западној Србији. 

Објавио је око сто стручних и научних ра-
дова, претежно из области ортопедије вилица 
и развоја и примене ортодонтских метода у 
пракси. Своје радове је саопштио на бројним 
стручним и научним скуповима. Први је по-
ставио принципе превентивне интерцептивне 

ортопедије вилица, а значајан је и његов допри-
нос познавању епидемиологије ортодонтских 
аномалија.

Професор Војиновић је био активан члан 
Српског лекарског друштва, а посебно Стомато-
лошке секције. Био је неколико пута члан Управе 
ове секције.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године. Од тада је као рецензент 
допринео пријему многих нових чланова. 

Добитник је бројних признања Универзитета 
у Београду, стоматолошких удружења и студент-
ске организације. Одликован је Орденом рада са 
златним венцем.

Преминуо је 6. фебруара 2015. године у 
Београду.

Литература и извори података

Милановић М. Биографски лексикон – Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005. 
стр. 134–135.

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 33.

Разговор с породицом и колегама проф. др Миодрага Војиновића.

Проф. др Драгослав Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Боривој Врачарић је рођен 1918. године у Ци-
риху, где су његови родитељи нашли уточиште 
у Првом светском рату. По заврштеку рата по-
родица се преселила у Нови Сад, где је Боривој 
завршио основну школу и гимназију. Медицин-
ски факултет Универзитета у Београду уписао је 
1936. године, а дипломирао 1942. У тим ратним 
временима укључио се у отпор окупатору, па је 
због тога био упућен у Бор на принудни рад, а 
потом у болницу за избеглу децу у Београду. По-
сле ослобођења Београда ступио је у Народно-
ослободилачку војску. 

Крајем 1945. године упућен је на специјализа-
цију из хигијене у Војномедицинску академију С. 
М. Кирова у Лењинграду, где је 1947. године по-
ложио специјалистички испит. Усавршавао се у 
СССР, САД, Великој Британији и Француској.

Године 1950. постављен је за начелника Инсти-
тута за хигијену Завода за превентивну медицину 
Војномедицинске академије. На тој дужности је 
био до 1973. године, када је постављен за начелни-
ка Завода за превентивну медицину Војномеди-
цинске академије. У начелника Војномедицинске 
академије и главног епидемиолога Југословенске 
народне армије унапређен је 1979. године и ове 
дужности обављао до одласка у пензију 1982. 
Пензионисан је у чину генерал-мајора.

Посветио се развоју и организацији превен-
тивне медицине у земљи и армији. Бавио се хи-
гијеном вода, исхране, становања, али и пробле-
мима психофизичког развоја, кондиције, обуке, 
исхране и опремања војника и применом хиги-
јенско-епидемиолошких мера код становништва 
у ванредним стањима. Учествовао је у припреми 
и спровођењу хигијенских мера за очување 
здравља, спречавање и сузбијање заразних бо-
лести. Посебно је важан његов допринос изуча-
вању могућности коришћења дивље флоре и 

фауне за исхрану у условима крајње оскудице. 
Био је дугогодишњи члан Комисије за исхрану 
Савезног завода за здравствену заштиту. Много 
пажње и рада је посветио организацији и рекон-
струкцији здравствених установа широм прет-
ходне Југославије. Као начелник Војномедицин-
ске академије одиграо је значајну улогу у из-
градњи и пресељењу Војномедицинске акаде-
мије у нову зграду и успешном наставку рада у 
побољшаним условима.

Прошао је сва наставничка звања на Војно-
медицинској академији од 1957. до 1971. године, 
када је изабран у звање редовног професора за 
предмет Хигијена. Био је председник Научног 
већа Војномедицинске академије. Проф. Врача-
рић је био један од најбољих педагога Војноме-
дицинске академије. Обављао је наставу у неко-
лико универзитетских центара и високошкол-
ских установа и био дугогодишњи члан комиси-
је за специјалистички испит из хигијене. 

Објавио је више од 120 радова у домаћим и 
осам у међународним часописима. Коаутор је и 
седам уџбеника и аутор јединствене моногра-
фије Исхрана у природи, која је доживела бројна 
издања и добила разна признања, међу којима и 
Награду „22. децембар“. Био је руководилац не-
колико научноистраживачких пројеката и пред-
седник Одбора за медицинско-биолошка истра-
живања у Југословенској народној армији. 

Професор Врачарић је био дугогодишњи ак-
тивни члан Српског лекарског друштва и члан 
Управе овог друштва. Својом невероватном енер-
гијом и трудом заложио се за успешну адаптацију 
садашње зграде Српског лекарског друштва. Био 
је члан Председништва Савеза лекарских друшта-
ва, генерални секретар Удружења за превентивну 
медицину Југославије и потпредседник Друштва 
антрополога Југославије. Активно је учествовао 

Проф. др Боривој Врачарић 
(1918–1997)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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на бројним конгресима и научним скуповима, од 
којих је многе и организовао.

Био је члан редакционог одбора часописа Хи-
гијена, Храна и исхрана и Српски архив за цело-
купно лекарство.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је при 
њеном оснивању 1976. године. Био је председ-
ник Академије од 1983. до 1986. године и пред-
седник Научног већа Академије. Учествовао је у 
организацији научних скупова Академије и био 
предавач на неколико њих: Актуелни проблеми 
здравствених специјализација и ужих специја-
лизација у струци (1981), Хигијенско-епидеми-
олошки проблеми у СР Србији (1983), Токсико-
лошки проблеми у здравству (1985), Збрињавање 
хемијских акцидената (1991), Актуелни пробле-
ми исхране становништва у условима економске 
кризе (1993). Као признање за допринос раду 
Академије изабран је за њеног почасног члана 
1988, а исте године је на предлог Академије 
изабран и за почасног члана Медицинске акаде-
мије Хрватске.

Професор др Боривој Врачарић је обављао и 
многе друге важне функције. Био је члан Одбора 
за праћење и координацију хуманитарне помоћи 
за потребе здравства Црвеног Крста Србије и 
Југославије, председник Савета здравственог 
центра СР Србије, члан бројних савета и коми-
сија града Београда, Србије и Југославије.

Добитник је бројних признања и награда, 
међу којима су и Награда за научноистраживач-
ки рад (1980) и Награда за животно дело (1995) 
Српског лекарског друштва. Добитник је Награ-
де „22. децембар“ (1968) и Златне плакете Југо-
словенског савеза за заштиту и унапређење чо-
векове средине (1990).

Одликован је Орденом рада са црвеном за-
ставом, Орденом рада са златним венцем, Орде-
ном југословенске заставе са златним венцем, 
Орденом Народне армије са ловоровим венцем, 
Орденом братства и јединства са сребрним вен-
цем, Орденом Народне армије са златном звез-
дом, Орденом за војне заслуге II и III реда и Ор-
деном заслуга за народ III реда.

Преминуо је 28. новембра 1997. године.

Професор др Боривој Врачарић, неуморни истраживач, изузетан педагог, честит и увек добронаме-
ран човек, који је живот посветио за добро свог народа.
Интегрисаност високог стручног образовања, широка култура, поштовање сарадника и наглашеност 
моралних приниципа довели су до тога да професор Врачарић буде цењен и вољен у средини у којој 
је радио, поштован од колега с којима се сретао и уважаван од свих који су га познавали. Број људи 
који су имали прилику да га упознају је несумњиво велики. Томе су допринеле не само његова рес-
пектативна стручна делатност и стваралачка активност, већ и широка друштвена ангажованост.
Своје огромно знање и искуство несебично је преносио на млађе, подстичући их и храбрећи да 
истрају у своме раду, учећи их ономе што је најважније у стручном и научном раду: бити крајње 
критичан, према себи пре свега, непристрасан, савестан и објективан, колико год је могуће.

Душан Манојловић и Шпиро Радуловић 
Из чланка У спомен. Боривој Врачарић. (1918–1997)

Литература и извори података

Биографија проф. др Боривоја Врачарића написана његовом руком. Архива Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва
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град: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва; 2006.

Манојловић Д, Радуловић Ш. У спомен. Боривој Врачарић (1918–1997). Српски архив за целокупно лекар-
ство 1998; 126:222.
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136–137.

Проф. др Љубица Ђукановић
Проф. др Јован Димитријевић

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Стефанија Врцељ је рођена 2. децембра 1920. 
године у Буковићу код Бенковца. Три разреда 
основне школе завршила је у Бенковцу, а четвр-
ти разред основне школе и шест разреда гимна-
зије у Београду. У седмом разреду гимназије, 
децембра 1936. године, искључена је из школе 
због политичке активности. Последња два раз-
реда гимназије и велику матуру положила је 
1938. у Нишу као приватни ученик. Студије на 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду започела је 1938. године, прекинула их 
због рата и завршила фебруара 1950. 

После дипломирања примљена је на Интерну 
клинику А, где је започела специјализацију ин-
терне медицине и специјалистички испит поло-
жила 1955. године. Усавршавала се у Бриселу 
1959. и 1960. године.

Године 1952. изабрана је за асистента за пред-
мет Интерна медицина на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду. Хабилитациони 
рад јој је прихваћен 1961, а докторску дисерта-
цијупод насловом Развој и значај појединих елек-
трокардиографских промена у току еволуције 
хроничног плућног срца одбранила је 1970. годи-
не на Медицинском факултету у Београду. Исте 
године је изабрана за доцента, 1975. за ванред-
ног професора, а 1980. године за редовног про-
фесора Медицинског факултета Универзитета у 
Београду.

Цео свој радни век провела је на Интерној 
клиници А, где се као настављач кардиолошке 
школе ове клинике посебно бавила електрофи-
зиологијом срца и електрокардиограмом. Своје 
интересовање и рад је усмерила ка пажљивој и 
детаљној анализи електрокардиограма и систе-
матском праћењу еволуције електрокардиограф-
ских промена. Мерење појединих интервала у 
електрокардиограму било је један од начина ана-

лизе компликованих аритмија које је она често 
користила. Као одушевљен електрокардиогра-
фер, професорка Врцељ је тумачење резултата 
ове неинвазивне методе у кардиологији довела 
до савршенства. Била је оснивач и дугогодишњи 
шеф Кабинета за електрокардиографију на Ин-
терној клиници А, а у периоду 1980–1986. године 
начелник Кардиолошког одељења. Обављала је 
дужност председника Радничког савета Клини-
ке, учествовала у изради Статута Клинике и 
била ангажована у бројним друштвеним орга-
низацијама и органима самоуправљања Клини-
ке. Пензионисана је 30. септембра 1986. године. 
После одласка у пензију наставила је да обавља 
кардиолошке прегледе својих дотадашњих па-
цијената у кардиолошкој амбуланти Поликли-
нике Клиничког центра Србије.

Објавила је 250 стручно-научних радова у до-
маћим и страним часописима. Учествовала је у 
писању уџбеника Интерна медицина, у којем је 
аутор поглавља „Плућна хипертензија“ и „Хро-
нично плућно срце“. У уџбенику Специјална 
клиничка физиологија аутор је поглавља 
„Обољења праћена плућном хипертензијом“. 
Написала је неколико веома значајних и запаже-
них монографија: Електрокардиографски атлас 
(1974, 1982), Увод у електрокардиографију и елек-
трокардиографски атлас, Поремећаји ритма 
срца – електрофизиологија (1986) и Поремећаји 
ритма срца, дијагностика I и II (1996, 1999).

Била је члан Српског лекарског друштва и 
његове Кардиолошке секције, члан Удружења 
кардиолога Југославије и Европског кардиолош-
ког удружења. 

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабрана је 
1986. године. Приступно предавање Могућности 
утицања на природни ток теросклеротичне 

Проф. др Стефанија Врцељ 
(1920–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука
Српског лекарског друштва од 1986. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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болести коронарних артерија одржала је 25. 
фебруара 1987. године.

Одликована је Орденом рада I и III реда, а до-
битник је и других признања.

Професорка Стефанија Врцељ je преминула 
2008. године у Београду и сахрањена је на Топ-
чидерском гробљу.

Проф. др Стефанија Врцељ је била је један од најбољих асистената и предавача на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Проглашена је за најбољег асистента године. Лепота и јасноћа 
речи и израза и логичност излагања привлачили су студенте и лекаре њеним предавањима.
Кад год сам посећивао друге наше болнице, у Београду и Србији, у ЕКГ кабинетима и одељењима за 
ЕКГ и холтер-мониторинг наилазио сам на отворен Електрокардиографски атлас професорке Врцељ, 
који је био назаобилазно стручно штиво за решавање комплексних срчаних аритмија. Убрзо после атласа 
професорка је написала књигу Основи електрофизиологије срца, која је разјаснила и приближила карди-
олозима ову веома тешко схватљиву и сложену област. Постдипломци су ми често говорили да ни из 
једне друге електрофизиологије нису могли да схвате ову материју као из њених књига и атласа.
Професорка Врцељ је била просто опчињена електрокардиографијом и комплексним поремећајима 
ритма, а ЕКГ записе је свакодневно скупљала и односила кући за анализу. Често ми је говорила да, 
када наиђе кишни дан, који није за шетњу или други рад, она привуче кутију са смотуљцима електро-
кардиографских трака, које је називала својим пилићима, детаљно их анализира и за то време ужива, 
откривајући и разјашњавајући разне поремећаје ритма. Резултат таквог двадесетогодишњег рада је 
издавање две књиге Поремећаји ритма срца – Дијагностика I и II, које су доживеле два издања.

Сећање проф. др Михаила Матића
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Борислав Вујадиновић је рођен 19. јануара 
1922. године у Петроварадину, од оца Владисла-
ва и мајке Иванке Глигоријевић. Гимназију је 
завршио у Београду с одличним успехом. На Ме-
дицински факултет Универзитета у Београду 
уписао се као војни стипендиста, али је студије 
прикинуо због рата. Крајем рата је као медици-
нар учествовао у збрињавању рањеника једини-
ца Народноослободилачке војске, а касније и у 
неколико кампања за сузбијање заразних боле-
сти у разним деловима Србије. По завршетку 
рата наставио је студије медицине на Медицин-
ском факултету у Београду и дипломирао јану-
ара 1950. године с просечном оценом 9,0.

Одмах после дипломирања започео је спе-
цијализацију из опште хирургије на Другој хи-
руршкој клиници Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду. Специјалистички испит 
из опште хирургије положио је 1954. године с 
одличним успехом. Као млад специјализант ис-
тицао се својим знањем, залагањем, пожртвова-
ношћу, те је по завршеној специјализацији 
изабран за асистента на предмету Хирургија на 
Медицинском факултету у Београду. Хабилито-
ван је 1956. године и у звање доцента изабран 
1958. године, а 1965. у звање ванредног профе-
сора. Редовни професор Медицинског факулте-
та у Београду постао је 1973. године. Поред пре-

давања студентима овог факултета, држао је и 
предавања на последипломској настави и био 
ментор многим младим докторима у изради ма-
гистарских теза и докторских дисертација. Од 
1973. до 1976. године био је шеф Катедре хирур-
гије Медицинског факултета Универзитета у 
Београду.

Као млад специјалиста показивао је изузетну 
жељу за усавршавањем, па је завршио супспеција-
лизацију из кардиоваскуларне хирургије. Прво 
је боравио у Француској код професора Rene-а 
Fontain-а, када је изабран за „асистента странца“, 
и стекао искуства и знања из васкуларне хирур-
гије. Потом је 1960. године боравио у Хјустону 
(Тексас, САД) код проф. Michael-а DeBakey-јa, 
где је био на усавршавању из кардиохирургије. 
Неко време је био на усавршавању у Кливленду 
(Oхајо, САД) кoд проф. Еfler-a, као и у Сан 
Франциску код проф. Gerbode-a. Иако је био 
перфектан општи хирург, све више се занимао 
за кардиоваскулару хирургију, а усавршавање је 
наставио на водећем клиникама Швајцарске, 
Француске, Белгије, Енглеске, Русије и др. Про-
фесор Вујадиновић је био дугогодишњи блиски 
сарадник и заменик проф. др Војислава Стоја-
новића, с којим је прошао све фазе – од експери-
мента до клиничке примене операција у ванте-
лесном крвотоку и оригиналних решења у хи-

Проф. др Борислав Вујадиновић 
(1922–1997)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Професор Вујадиновић је био талентован хирург, који је својом префињеном хируршком техником 
с лакоћом изводио и најкомпликованије операције, како у општој и абдоминалној, тако и у васку-
ларној хирургији и кардиохирургији. Једна од таквих била је операција аортоентеричне фистуле 
након руптуре анеуризме трбушне аорте урађена 1962. године, што је тада био, а и данас је, велики 
подухват како код нас, тако и у свету. Осам година после Kunlin-а (1948) урадио је феморо-попли-
теалну реконструкцију. Он је први уградио вештачку валвулу 1974. године, а први аортокоронарни 
бајпас је урадио 1975. Ово је била прва операција такве врсте у Србији. Трудио се и уводио у хи-
руршку праксу савремене хируршке технике тога времена. Тако се поуздано зна да је само неколико 
година пошто је DeBakey увео дакронски графт у хируршку праксу, проф. Вујадиновић увео замену 
абдоминалне аорте овим графтом, што се и дан-данас ради.
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рургији срца. Као резултат његовог усаврша-
вања, уз сарадњу и подршку проф. Стојановића, 
Друга хирушка клиника је постала водећа кућа 
у развоју кардиоваскуларне хирургије у земљи. 
Са сигурношћу се може тврдити да су они били 
пионири кардиоваскуларне хирургије у нашој 
земљи и да су изградили систем и направили 
школу опште и кардиоваскуларне хирургије. 

Проф. др Борислав Вујадиновић је изабран за 
директора Друге хируршке клинике 1977. годи-
не и на тој функцији је био до одласка у пензију 
1985. године. Поред свог неоспорног талента за 
хирургију имао је и смисла за организацију, па је 
захваљујући њему дошло до процвата и развоја 
других грана хирургије – хепатобилијарне, ко-
лоректалне, ендокрине, хирургије пејсмејкера, 
пластичне и реконструктивне хирургије.

Његов допринос развоју хирургије код нас је 
значајан. У целости је обрадио хирургију дија-
фрагме, увео у свакодневну клиничку праксу 
трункалну ваготомију с антректомијом у лечењу 
улкуса дуоденума, Henley-јеву операцију код суб-
тоталне гастректомије, тоталну колектомију код 
улцерохеморагичног колитиса, а у васкуларној 
хирургији отворену ендартектомију са „пач“ 
пластиком и решавање хипертензије код стенозе 
реналне артерије са венским графтом (аорторе-
нални бајпас). Успешно је извршио прву ресе-
кцију и реконструкцију трауматске анеуризме 
торакалне аорте, прву операцију феморо-попли-
теалног бајпаса испод колена са венским графтом 
и увео у свакодневну праксу имплантацију био-
лошких валвула на аортном и митралном ушћу.

Проф. др Борислав Вујадиновић је аутор и 
коаутор 362 стручна и научна рада, од којих је 76 
објављено у иностранству (38 у међународним 
стручним часописима, а 38 је саопштено на 
међународним конгресима). Био је коаутор шест 
књига: Општа медицина, Хирургија, Ургентна 
хирургија, Дијагностички лекарски приричник, 
Дијагностички критеријуми оцене радне способ-
ности и Савремена исхрана.

Био је члан Српског лекарског друштва и ње-
гове Хируршке секције, као и њен председник 
(1970–1973). Током свог мандата увео је значајне 
новине у раду Секције организујући тематске 
научне састанке који су трајали два-три дана и 
на којима су еминентни стручњаци држали ре-
ферате из одређене области. Реферати су штам-
пани у књигама у Галеникиној едицији Докумен-
та, што је значајно доприносило образовању 
млађих хирурга.

Био је члан Удружења хирурга Југославије и 
председник овог удружења (1977–1980). Био је 
члан Научног друштва Србије од 1972. године. 
Организовао је и био председник XIV конгреса 
хирурга Југославије, Симпозијума из васкуларне 
хирургије у Београду 1982. године и председник 
VI међународног конгреса ургентне хирургије, 
који је одржан 1983. године у Дубровнику.

Од страних удружења, био је члан Société 
International de Chirurgie, Société International de 
chirurgie cardio-vasculaire, European Society for 
Cardiovascular Surgery, International Society of 
Surgery и Deutsche Gesellschaft für Chirurgie. Био је 
почасни члан Societa Italiana de Chirurgia, Чехо-
словачког хируршког друштва и Турског дру-
штва за ортопедску хирургију и трауматологију. 
Био је национални делегат у European Society for 
Cardiovascular Surgery. Као позвани предавач са-
општио је на страним скуповима своја искуства 
о дугорочним рецидивима после операције ка-
ротидних артерија. Председавао је округлом 
столу на тему Ургентност у хирургији желуца на 
VI европском конгресу ургентне медицине 1987. 
године у Милану. На VII конгерсу 1989. године 
у Стразбуру одржао је предавање по позиву Ур-
гентност у кардиохирургији.

Био је члан редакције часописа Journal des Ma-
ladies Vasculaires и International Journal of Angiology.

Професор Вујадиновић је био редовни члан 
Академије медицинских наука Српског лекар-
ског друштва од њеног оснивања 1976. године. 
Био је председник Академије од 1980. до 1982. 
године. Новембра 1981.  године одржао је у Ака-
демији предавање под називом Актуелна пи-
тања стабилизације у здравству. Почасни члан 
Академије постао је 1988.

За дугогодишњи активни рад у Српском ле-
карском друштву и допринос развоју кардиова-
скуларне хирургије добио је Награду за животно 
дело (1988). Добитник је и Седмојулске награде 
Србије (1983). 

Поред хирургије професор Вујадиновић је во-
лео класичну музику, оперу, балет и ликовну 
уметност, нарочито наше наивно сликарство. 
Врло често су у сали у којој би професор Вуја-
диновић оперисао одзвањали предивни звуци 
Бетовенове Девете симфоније или музика из 
балета Лабудово језеро чувеног Чајковског.

Сећање проф. др Милета Вранеша
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Одликован је Ореденом заслуга за народ са 
златном звездом и Медаљом заслуга за народ.

Преминуо је 15. фебруара 1997. године. Са-
храњен је у Београду.
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лекарског друштва; 1996. стр. 37.
Čolović RB. Hronika hirurgije u Srbiji. Beograd: Prosveta; 2002. str. 632–633.
Лично познавање проф. др Б. Вујадиновића.

Проф. др Миле Вранеш 
Медицински факултет Универзитета у Београду
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Зоран Герзић је рођен 17. октобра 1927. годи-
не у Ужицу, где је завршио основно и гимназиј-
ско образовање. На Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду уписао се 1946. године, а 
дипломирао 1953. Током студија био је демон-
стратор на анатомији и хирургији. После завр-
шених студија запослио се на Другој хируршкој 
клиници у Београду и започео специјализацију 
из хирургије. Специјалистички испит положио 
је 1957. године, а 1963. прешао да ради на Првој 
хируршкој клиници, где је постао начелник 
одељења. Хабилитациони рад је одбранио 1965, 
а докторску дисертацију под насловом Вредност 
сегмената дигестивног тракта у реконструк-
цији једњака 1976. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду.

За асистента на Катедри хирургије Медицин-
ског факултета у Београду изабран је 1954. годи-
не, у звање доцента 1965, ванредног професора 
1973, а у звање редовног професора унапређен је 
1978. године. Од 1980. до 1985. био је шеф Катедре 
хирургије. У својству гостујућег професора др-
жао је предавања на универзитетима у Чикагу, 
Токију, Сан Франциску, Падови и Берлину.

 Усавршавао се у многим водећим светским 
клиникама (Париз, Москва, Праг, Лондон, Бри-
стол) из области грудне, васкуларне, трансплан-
тационе, али пре свега дигестивне и езофагеалне 
хирургије. Као предавач по позиву боравио је на 
универзитетима и клиникама у Чикагу, Сијетлу, 
Рочестеру, Падови и Токију.

Професор Герзић је 1980. године основао Ре-
публички центар за хирургију једњака и био 
први начелник ове установе, а директор Инсти-
тута за болести дигестивног система Универзи-
тетског клиничког центра постао је 1988. године. 
Пензионисан је 1993, али је остао у активном 
радном односу у Центру за болести једњака још 

годину дана. Неколико година је био консултант 
хируршког одељења болнице у Ужицу.

Проф. др Зоран Герзић се с правом може сма-
трати оцем савремене хирургије једњака и желуца 
код нас. Он је увео практично све познате опера-
ције на овим органима, а у некима од њих је дао 
своје, међународно признате, модификације хи-
руршких захвата. Увео је у рутинску употребу 
трансхијаталну езофагектомију, интерпозицију 
јејунума по Merendin-у, деваскуларизацију по 
Sugiura-и, ларингофарингоезофагектомију код кар-
цинома хипофаринкса и цервикалног једњака, езо-
фагектомију са систематском лимфаденектомијом 
и гастропластиком у једном акту, као и већину ан-
тирефлуксних процедура. Заједно са водећим ита-
лијанским езофагеалним хирургом Albert-ом 
Peracchia-ом је 1973. године предложио да се код 
операције ахалазије Нeller-ова метода допуни анти-
рефлуксном Dor-овом фундопликацијом. Бавећи 
се реконструктивним операцијама на једњаку, он је 
начинио једну од највећих серија у свету колопла-
стика код корозивних стеноза једњака.

Седамдесетих година прошлог века проф. 
Герзић се бавио експерименталним трансплан-
тацијама јетре и урадио неколико успешних 
трансплантација на свињама, које су преживља-
вале и по неколико месеци. Само финансијски и 
организациони проблеми, на које није могао 
утицати, омели су га да трансплантацију јетре 
изврши на болесницима.

Објавио је више од 300 радова, од којих 23 
рада у страним часописима. Његови радови су 
били цитирани много пута, чак и у прилозима 
најпознатијих аутора. Са М. Драговићем је био 
уредник југословенског уџбеника Хирургија 
(1998). Био је главни уредник уџбеника Хирургија 
за студенте (1990) и књиге Компликације у ди-
гестивној хирургији (2000). Године 1998. самос-

Проф. др Зоран Герзић 
(1927–2001)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Дописни члан Српске академије наука и уметности од 1994. 
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
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тално је објавио и своју капиталну књигу Хирур-
гија једњака. Поред тога, био је аутор или коаутор 
бројних поглавља у уџбеницима и у три стране 
монографије. Руководио је четирма научним 
пројектима у земљи и двама у иностранству.

Био је дугогодишњи активни члан Српског 
лекарског друштва и његове Хируршке секције.

За редовног члана Академије медицинских на-
ука Српског лекарског друштва изабран је 1978. 
године. Активно је учествовао у раду Академије, 
био председник Научног већа и председник Хи-
руршке научне групе. Учествовао је у округлом 
столу Академије Савремене смернице у лечењу 
улкусне болести (1980), био један од организатора 
Саветовања о моралним, етичким и правним 
проблемима трансплантације органа у Србији 
(1988) и организатор научног скупа Рефлуксна 
болест и могућности хируршког лечења (1993). На 
научном скупу Академије посвећном актуелним 
хируршким темама одржао је предавање под на-
зивом Могућности и ограничења реконструкције 
једњака (1982). Почасни члан Медицинске акаде-
мије Хрватске постао је 1988. године.

Проф. др Зоран Герзић је 1994. године изабран 
за дописног члана Српске академије наука и 
уметности.

Био је члан Удружења хирурга Југославије, а од 
1993. године председник овог удружења. Такође 
је био члан бројних међународних удружења хи-
рурга, од којих су најзначајнија International So-

ciety of Surgery (ISS), International College oф Surgery 
(ICS) и International Society for Diseases of the Eso-
phagus (ISDE), чији не само да је био оснивач 1980. 
године у Јокохами већ и национални делегат. На-
ционални делегат је био и у Collegium Internationale 
Chirurgiae Digestive (CICD).

Током бројних усавршавања у иностранству 
и учешћа на међународним састанцима и кон-
гресима стекао је велики број познаника и при-
јатеља, који су га веома уважавали. Био је 13 пу-
та уводничар на домаћим и међународним кон-
гресима, шест пута члан научних комитета кон-
греса и председавао многим конгресним сесија-
ма. Такође је био гостујући професор на пет 
стра них факултета и клиника.

Био је главни и одговорни уредник часописа 
Acta Chirurgica Iugoslavica и члан Уређивачког од-
бора часописа Српски архив за целокупно лекар-
ство и међународних часописа Journal of Diseases 
of the Esophagus и Journal of Emergency Surgery.

Српско лекарско друштво наградило га је го-
дишњом Наградом за научноистраживачки рад 
(1973), Наградом за животно дело (1993) и нај-
значајнијом наградом Друштва – „Велики печат“ 
(1999). 

Добитник је Седмојулске награде Републике 
Србије (1991).

Професор Герзић је преминуо 23. августа 
2001. године у Београду и сахрањен је на Топ-
чидерском гробљу.

Када би у једној речи требало да опишем професора Зорана Герзића, то би сигурно била реч „из-
врсност“. Изврсност у струци, професији, науци, у односу према пацијентима и колегама.
Зоран Герзић је човек који је хирургију једњака у Србији подигао на ниво престижних светских 
хируршких центара. Његово име се и данас помиње с поштовањем међу његовим савременицима. 
Поставио је високе хируршке циљеве које и данас љубоморно чувају његови наследници.
Професор Герзић је развио снажне особине и принципе везане за академски рад из којих би дана-
шњи професори требало да уче. Ова особина се превасходно огледала у принципијелности према 
радној етици и привржености великом и исцрпном раду из којег су произлазили добри резултати и 
у то време научна достигнућа.
Оно по чему је професор Герзић био посебно чувен јесте прецизан и узвишен хируршки рад, који 
су његови савременици описивали као „рад уметника у операционој сали“. Такав прецизан и педан-
тан хируршки рад данас је камен темељац едукације хирургије у Центру за хирургију једњака Кли-
ничког центра Србије, који је основао управо професор Герзић. 
Моја сећања на Зорана Герзића везана су за почетке сарадње с њим, кад је, тако ми се чинило, био 
дистанциран и строг, али с правом показујући ми пут који сваки млади лекар мора да прође. У нашим 
даљим односима преносио ми је искрено знање из хирургије, али и мудрост и принципе образовања 
лекара које се трудим да и данас негујем. У његовим касним годинама кроз очинске савете водио 
ме је кроз професионални живот, покушавајући да буде отворен, можда први пут показујући праве 
емоције које је успешно годинама скривао, поштујући своје принципе.
За мене ће Зоран Герзић остати једини прави учитељ и, без обзира на то шта у животу урадио, у 
сваком мом професионалном кораку остаће уклесано нешто из великог пута мог учитеља.

Сећање академика Предрага Пешка
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Вукашин Глиџић је рођен 7. јануара 1914. го-
дине у Старом Трстенику, у општини Трстеник, 
у земљорадничкој породици. Средњошколско 
образовање стекао је у Крушевцу, где је и мату-
рирао 1934. године. На Медицинском факулте-
ту Универзитета у Београду дипломирао је 
1940. Рат га је 1941. године затекао на одслу-
жењу кадровског рока. За време окупације ра-
дио је као лекар у родном месту. Припадао је 
напредном студентском покрету, а током оку-
пације помогао је народноослободилачки 
покрет, због чега је био прогањан. У Народно-
ослободилачку војску ступио је 1944. године. 
Демобилисан је 1946. са дужности шефа сани-
тета Друге пролетерске дивизије. Био је резерв-
ни санитетски капетан.

После рата активно је учествовао у обнови 
и изградњи земље, посебно у изградњи фабри-
ке „Иво Лола Рибар“. Био је члан Савеза кому-
ниста од 1945. године и учествовао у форуми-
ма Социјалистичког савеза, раду синдиката и 
изборним органима власти. Учествовао је 
потом у разним органима друштвеног само-
управљања.

Од јуна 1946. до октобра 1953. године радио је 
на Хируршком одељењу Опште болнице у Кру-
шевцу код познатог хирурга др Николајевића. 
Учествовао је и у хируршком раду на Гинеко-
лошком одељењу, које је повремено и самостално 
водио. Био је наставник и управник Средње ме-
дицинске школе. Годину дана специјалистичког 
стажа из опште хирургије провео је на Првој хи-
руршкој клиници у Београду, где је фебруара 
1951. положио специјалистички испит из 
хирургије.

Усавршавао се из области васкуларне хирур-
гије седам и по месеци (1956/1957) на клиници 
проф. R. Fontain-а у Стразбуру и на Институту 

за васкуларну и експерименталну хирургију у 
Прагу (1967, 1972).

За асистента Медицинског факултета при Пр-
вој хируршкој клиници у Београду изабран је 1953, 
за доцента 1961, ванредног професора 1970, а ре-
довног професора 1975. године. Током своје нас-
тавничке каријере, поред учествовања у редовној 
настави, водио је последипломску наставу из об-
ласти абдоминалне хирургије. На Првој хируршкој 
клиници је неколико година био начелник Оде-
љења интензивне неге, а од 1970. и Одељења ур-
гентне хирургије. Пензионисан је 1979. године.

Професор Глиџић је одлично владао хирур-
шком техником из многих области хирургије и 
био поливалентан хирург. Његов стручни и на-
учни рад огледа се у импозантном броју објавље-
них стручних и научноистраживачких радова, 
шест поглавља у уџбеницима хирургије, два ха-
билитациона рада и докторској дисертацији под 
насловом Функционални значај, дијагностика и 
оперативно лечење инсуфицијентних перфора-
тивних вена и секундарних варикса, коју је од-
бранио 1975. године на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду. У својој тези посебну 
пажњу је посветио патофизиологији венског кр-
вотока. У овом домену имао је оригинална запа-
жања о венском притиску и патофизиологији 
инсуфицијентних перфорантних вена, коју је, 
према расположивој литератури, први испити-
вао рендген-кинематографски. Чланови комиси-
је за оцену вредности дисертације дали су сле-
деће мишљење: „Дисертација као целина, по ме-
тодици, обради, документованости и постигну-
тим резултатима, представља оригиналан допри-
нос решавању врло актуелног проблема.“

Професор Глиџић је у својим радовима об-
рађивао проблематику која је била у центру 
пажње актуелних проблема из многих области 

Проф. др Вукашин Глиџић 
(1914–2012)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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хирургије, нарочито ургентне хирургије, трау-
матологије, абдоминалне хирургије, ангиологије 
и др. Из области ангиологије објавио је радове 
који представљају континуитет у решавању ак-
туелних проблема у којима се износе и лични 
резултати, док радове из области абдоминалне 
хирургије, онкологије и ендокринологије одли-
кује савремени приступ дијагностици и тера-
пији. Они носе обележје богатог личног иску-
ства и суптилних личних запажања.

У поглављима приређеним за уџбеник хи-
рургије професор Глиџић је описао савремене 
дијагностичке методе у хирургији и савремене 
погледе на патофизиолошке поремећаје код хи-
руршких болесника и трауматизма, као и на њи-
хово лечење.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1979. године.

Био је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва и активно учествовао у његовом раду 
и организацији. Често је излагао на састанцима 
секција Српског лекарског друштва, посебно 
Хируршке секције, био активан у раду подруж-
ница Друштва, као и на пленумима, симпозију-
мима и хируршким недељама. Био је члан Удру-
жења хирурга Југославије, Француског хирурш-
ког друштва и Међународног хируршког дру-
штва и учествовао на њиховим конгресима.

Добитник је бројних диплома, повеља и 
одликовања.

Преминуо је 2012. године.

Библиографија професора Глиџића доказ је веома активне и сталне стручне и научне ангажова-
ности. Бавио се актуелним комплексним проблемима којима је прилазио на студиозан начин, а 
богато лично искуство, стечено кроз предан дугогодишњи рад, омогућило му је доношење зрелих 
закључака и оригиналних мишљења о многим проблемима, као и проналажење најбољих решења. 
У радовима се огледају опрезност и умереност, али и све дубљи прилаз решавању многих питања 
савремене хируршке проблематике. Посебно треба истаћи да је у радовима из ургентне хирургије 
и трауматологије велику пажњу посветио патофизиолошким и биохемијским поремећајима. Ови 
радови, поред оригиналности, носе и обележје клиничко-експерименталног рада. Дугогодишње 
праћење ових процеса омогућило му је да уведе нове, савремене и оригиналне методе у лечењу 
биохемијских поремећаја.
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Српска академија наука и уметности



72

Љубиша Глишић је рођен 5. новембра 1924. 
године у Ариљу. На Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду уписао се 1945. и дипломи-
рао јула 1951. године са средњом оценом 9,1. 
Током студија, будући да је био одличан студент, 
радио је као демонстратор из интерне медицине 
на Другој интерној клиници. Специјалистички 
испит из ове области положио је 15. јула 1958. 
године с одличним успехом.

У звање асистента за предмет Интерна меди-
цина изабран је 1. септембра 1954. године. Као 
стипендиста Светске здравствене организације, 
школске 1963/64. године провео је девет месеци 
на усавршавању из гастроентерологије у неко-
лико најпознатијих медицинских центара у Сје-
дињеним Америчким Државама. Отада се у 
стручном и научном раду највише бавио гастро-
ентерологијом, истичући значај нових дијаг-
ностичких метода и потребу уже специјализа-
ције кадрова за ову област интерне медицине.

Докторску дисертацију под насловом Функ-
ционална дијагностика панкреатитиса одбра-
нио је 1964. године на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду. У звање ванредног 
професора изабран је 1971, а редовног професо-
ра 1982. године. Поред наставе за редовне сту-
денте Медицинског факултета, био је веома ак-

тиван у извођењу последипломске наставе из 
гастроентерологије. Био је дугогодишњи секре-
тар Катедре за последипломску наставу из гас-
троентерологије, а потом и руководилац после-
дипломске наставе из гастроентерологије (ужа 
специјализација из гастроентерологије и магис-
теријум из дигестивног система).

Током рада на Интерној клиници А најпре је 
био шеф Ендоскопског гастроентеролошког ка-
бинета, затим шеф V одсека, па потом шеф Гас-
троентеролошког одељења. После оснивања 
Универзитетског клиничког центра у Београд 
постављен је за управника Клинике за гастрое-
нтерологију и хепатологију 1985. године. Бавио 
се обољењима једњака, желуца, танког и дебелог 
црева, хепатобилијарног тракта и панкреаса. 
Посебно је проучавао обољења панкреаса. Из те 
области је и његова докторска дисертација. 
Први је у свету увео простигмин-панкреози-
мински тест, који се показао посебно значајним 
у разликовању запаљењске од туморске лезије 
панкреаса. Руководио је пројектима из области 
радиоимунолошке дијагностике, посебно од-
ређивања гастроинтестиналних хормона и ту-
морских маркера. Та истраживања су била зна-
чајна за рано откривање малигних тумора ди-
гестивног тракта. Био је организатор бројних 

Проф. др Љубиша Глишић 
(1924–2011)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1986. 

Професор Медицинског факултета
Универзитета у Београду

Дугогодишњи стручни и научни рад омогућио је да др Глишић израсте у врхунског стручњака и гас-
троентеролога и врсног познаваоца гастроентерологије у целини. Са својим сарадницима много је 
допринео стварању једног снажног научно-стручног тима за гастроентерологију који је остварио 
изванредне дијагностичко-терапијске резултате.
Професор Глишић је испољио велики смисао и таленат за педагошки рад. Своја предавања је марљиво 
припремао и јасно приказивао и тиме стекао велики углед међу студентима и лекарима свих профила 
и генерација – младим лекарима на Клиници, лекарима на специјализацији из опште медицине, ин-
терне медицине, као и међу наставницима Медицинског факултета Универзитета у Београду. 

Извод из предлога проф. др Љубише Глишића за редовног члана
Медицинске академије Српског лекарског друштва
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научних скупова из ове области, а сам је активно 
учествовао на многим састанцима и конгресима 
у земљи и иностранству.

Објавио је 470 стручно-научних радова, пре-
тежно из гастроентерологије, а учествовао је у пи-
сању једанаест уџбеника из интерне медицине и 
гастроентерологије. Написао је поглавља из гастро-
ентерологије у уџбеницима Специјална клиничка 
физиологија (1978), Интерна медицина (1979), 
Дијагностички практикум (1980), Дијагностика и 
диференцијална дијагностика у гастроентероло-
гији и хепатологији (1981), Дијабетес мелитус 
(1980), Гастроентерологија (1990) и Дијагностика 
и терапија гастроинтестиналних, хепатоби-
лијарних и панкреасних обољења. Објавио је и че-
тири популарне књиге за грађанство и пацијенте: 
Болести желуца, Болести танког и дебелог црева, 
Болести јетре, жучне кесице и панкреаса и Болести 
унутрашњих органа (интернистичке болести). 

Проф. Глишић је био веома активан члан Срп-
ског лекарског друштва и његове Гастроентеро-
лошке секције, чији је био дугогодишњи председ-
ник. Био је члан Светског удружења гастроенте-
ролога, председник Удружења гастроентеролога 
Југославије и члан емеритус Удружења гастрое-
нтеролога Србије. Обављајући ове дужности, он 
је у великој мери допринео развоју гастроенте-
ролошке службе у Србији и Југославији. 

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва проф. Глишић 

је изабран 1986. године. Активно је учествовао 
њеном и раду Научне групе за интерну медици-
ну. Био је један од организатора научног скупа 
Академије Новине у ендоскопији (1991).

Проф. Глишић је обављао и низ друштвено-
политичких функција. Био је члан разних само-
управних комисија Интерне клинике А и Меди-
цинског факултета, члан Радничког савета Кли-
ничког центра Србије и председник Радничког 
Савета ООУР Интерна медицина. Својим ауто-
ритетом допринео је стабилизацији прилика у 
својој установи, посебно у интеграцији и тран-
сформацији клиника приликом оснивања Кли-
ничког центра Србије. Допринео је и оснивању 
Института за гастроентерологију и хепатологију 
Клиничког центра Србије, који је обухватио 
Клинику за гастроентерологију и Клинику за 
абдоминалну хирургију (бивша Прва хируршка 
клиника).

Као један од најактивнијих чланова Гастрое-
нтеролошке секције Србије, у јуну 1985. године 
добио је Повељу Српског лекарског друштва за 
допринос раду Гастроентеролошке секције.

У априлу 1985. године одликован је Одред-
ном рада са златним венцем указом Председни-
штва СФР Југославије. 

Пензионисан је 1991. године, али је у наред-
них пет година наставио са свакодневним радом 
у Клиничком центру Србије.

Преминуо је 2011. године у Београду.

Професор Глишић је само на себи својствен начин пленио људе који су са њим сарађивали. По при-
роди и нарави био је увек ведрог духа и волео је хумор. Ту своју позитивну енергију преносио је и 
на своје сараднике. 

Из чланка In memoriam. Проф. др Љубиша Глишић 
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Кузман Гранић је рођен 6. јула 1925. године у 
Ватину (Вршац), у српској породици православ-
не вере, од мајке Зорке, домаћице, и оца Уроша, 
земљорадника. Поред Кузмана, родитељи су 
имали још сина Душана и кћер Добринку.

Кузман је основну школу завршио у Ватину, 
а гимназију у Вршцу. Године 1945. ступио је у 
редове Народноослободилачке војске као борац. 
Био је рањен у леву шаку пројектилом који му је 
пробио шаку, али на срећу није му начинио већа 
функционална оштећења руке. До краја 1947. 
године остао је у Санитетској служби Војноме-
дицинске академије, а већ 1948. уписао се на Ме-
дицински факултет Универзитета у Сарајеву. 
Наредне године (1949), пошто је с успехом поло-
жио све предвиђене испите из прве године, сту-
дије медицине наставио је у Београду. На Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду 
дипломирао је 23. априла 1956.

По обављеном лекарском стажу и одслуженој 
војној обавези радио је као лекар опште медици-
не у Панчеву, а затим је за потребе Дома здравља 
1961. године започео специјализацију из радио-
логије у Општој болници у Панчеву, а наставио у 
Радиолошком институту у Београду. Специја-
листички испит из радиологије положио је с од-
личним успехом 1964. године у Београду.

Убрзо по завршеној специјализацији постао 
је шеф рендген-кабинета, а затим управник Дома 
здравља у Панчеву. Испољавајући организа-
ционе способности, предложено му је да у Новом 
Саду специјализира социјалну медицину и орга-

низацију здравствене службе, коју је успешно 
завршио 1972. године. Уочивши пораст малиг-
них обољења на територији Панчева и околине, 
започео је свој истраживачки рад који је прето-
чио у неколико публикација, од којих су посебно 
запажене: Стручно-методолошка упутства за 
рад у онколошкој здравственој заштити за ле-
каре примарне здравствене заштите и онколош-
ких диспанзера; Стручно-методолошка упут–
ства за рад у онколошкој здравственој заштити 
за стационарне здравствене установе са мини-
мумом обраде оболелих од малигних болести; 
План и организација онколошке здравствене 
заштите и службе у СР Србији; Програм онко-
лошке здравствене заштите у Србији до 2000. 
године (усвојила Скупштина Србије) и Канцер и 
друштво (VI конгрес канцеролога Југославије).

Звање примаријуса додељено му је 1974. го-
дине за целокупни дотадашњи прегалачки рад, 
посебно за уже области – радиологију, онколо-
гију и организацију здравствене службе. У овим 
областима дао је, као члан Извршног већа Ср-
бије задужен за здравство и социјалну политику, 
важан допринос у оснивању Института за онко-
логију и радиологију у Београду. Одлука о осни-
вању Института донета је још 18. септембра 
1978. године, међутим, ова организација је прак-
тично заживела тек 1. октобра 1980, када је 
прим. др Кузман Гранић, специјалиста радиоло-
гије и организације здравствене службе, дотада-
шњи посланик у Скупштини Србије (1969–1974), 
министар за здравље и социјалну политику, рад 
и социјално осигурање у Влади Србије и секре-
тар Одбора за рад, здравље и социјалну полити-
ку Савезног већа Скупштине СФРЈ (1978–1980) 
именован за директора Института за онкологију 
и радиологију у Београду. Прим. др Кузман Гра-
нић је за пословање новооснованог Института 

Прим. др Кузман Гранић 
(1925–2008)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Примаријус од 1974. 

Овај изузетан радиолог, онколог, специјалиста 
социјалне медицине и организације здравстве-
не службе, својим образовањем је остварио 
вишеструку делатност и активност на различи-
тим пољима у српском здравству.
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формирао Пословодни одбор од пет чланова 
чији је био председник. Јединице које су ин-
тегрисане (Радиологија, Хирургија, Интерна ме-
дицина, Патологија и лабораторијске службе) 
остале су у почетку формацијски непромењене. 
И поред чињенице да су у саставу Пословодног 
одбора била три радиолога – проф. др Милош 
Бекерус, прим. др Ранислав Илић и председник, 
прим. др Кузман Гранић – радници радиолошког 
дела исказивали су своје незадовољство негодо-
вањем и отпором, сматрајући да су економске 
могућности Радиологије у новоствореној уста-
нови приметно мање од оних које су дотад биле, 
и то не само у погледу личних доходака. Посло-
водни одбор, односно његов председник, није 
увек могао да буде довољно ефикасан, јер су ње-
гова овлашћења била ограничена. Тако је поте-
као захтев Пословодног одбора Института да се 
уведу привремене мере у нади да ће у оквиру 
принудне управе добити већа овлашћења. Међу-
тим, за председника Принудног одбора, према 
постојећем закону, изабран је Миливоје Стама-
товић, дипл. правник, тадашњи директор Кли-
ничког центра у Београду. Принудна управа је 
уведена 1. фебруара 1982. и трајала је тачно го-
дину дана. Принудни одбор од девет чланова је 
обавио посао за који је именован, а после њего-
вог укидања за председника редовног Пословод-
ног одбора је 1. фебруара 1983. постављен др 
мед. Никола Митровић, специјалиста неуропси-
хијатрије и радиологије. На том положају је ос-
тао до пензионисања, с тим што је од 1993. годи-

не био инокосни орган, директор. Прим. др 
Кузман Гранић именован је за његовог саветни-
ка до пензионисања 1990. године.

Прим. др Кузман Гранић је објавио 40 радова 
претежно из онколошке радиологије. Његов рад 
Организација онколошке заштите и службе у Ср-
бији, у издању Светске здравствене организације, 
цитиран је у монографији Малигна обољења у 
Србији крајем XX века аутора М. Ђорђевића и Н. 
Митровића.

Био је активан члан Српског лекарског дру-
штва, председник Подружнице Панчево, председ-
ник радиолошке и канцеролошке секције Србије 
и члан Председништва Удружења радиолога и 
канцеролога Југославије. Био је члан Уређивачког 
одбора часописа Аcta radiologica Iugoslavica.

Био је члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. године.

За свеукупан рад и залагање у стручној и ор-
ганизационој делатности примио је бројна при-
знања, захвалнице и одличја, међу којима су: 
Орден заслуга за народ са сребрним зрацима, 
Орден Републике са сребрним венцем и Орден 
рада са црвеном заставом.

Преминуо је 2008. године у Београду, где је и 
сахрањен. Иза себе је оставио супругу Ружицу, 
професора географије (преминула децембра 
2015), кћер Јасмину, удату Марковић, и сина Ми-
рослава, хирурга, професора на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду и оца троје 
деце: удате кћери, од које има већ унуку, и два 
сина студента.

Прим. др Кузман Гранић био је првенствено велики хуманиста, вредан и одговоран радиолог, истра-
живач, лекар великих организаторских способности и великог радног полета, а уза све то, увек је био 
радо виђен због своје свестраности, ненаметљивости, скромности, правичности и широке културе.

Сећање проф. др Бранислава Голднера

Литература и извори података

Архива Института за радиологију и онкологију у Београду
 Голднер Б. Један век радиологије у Србији 1895–1995. Београд: Српско лекарско друштво. Секција за ради-

олошку дијагностику: 1995. стр. 181–197. 
Подаци добијени од сина, проф. др Мирослава Гранића, специјалисте хирургије у Клиничко-болничком 

центру „Бежанијска коса“, и лични контакти аутора текста сa прим. др Кузманом Гранићем

Проф. др Бранислав Голднер
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Бранислав Грбеша је рођен 11. новембра 1918. 
године у Болфану крај Лудбрега (Краљевина 
Срба, Хрвата и Словенаца, данас Република Хр-
ватска). Oтац Лука био је општински бележник, 
а мајка Гроздана, рођена Раплиновић, била је 
кројачица.

Дипломирао је 1946. године на Медицин-
ском факултету Свеучилишта у Загребу, а спе-
цијалистички испит из неуропсихијатрије по-
ложио 1954. на Војномедицинској академији у 
Београду.

Усавршавао се у неуропсихијатријским кли-
никама у Загребу и Бечу (1957) и Неуролошком 
институту National Hospital у Лондону (1961).

Био је доцент, шеф Неуролошког одељења и 
помоћник директора Неуролошке клинике Вој-
номедицинске академије (1949–1963). Године 
1963. прешао је на Медицински факултет Уни-
верзитета у Нишу, где је изабран за ванредног, а 
1969. године за редовног професора на предмету 
Неуропсихијатрија. Био је начелник одељења и 
директор Неуропсихијатријске клинике у Нишу 
(1963–1984), декан Медицинског факултета Уни-
верзитета у Нишу (1966–1968) и ректор овог 
универзитета у два мандата (1969–1973).

У своме раду нарочито су га привлачила саз-
нања везана за мишићна обољења, епилепсију, 
лечење миастеније гравис органофосфорним је-
дињењима, електроенцефалографије (ЕЕГ) и др. 
Изучавао је поремећаје код озрачених атомиста 
из Винче. Године 1977. увео је у лечење миастеније 

гравис Армин (етил-4-нитрофенилетилфосфо-
нат). Његов рад утицао je значајно и на рад Ин-
ститута за неуропсихијтарију у Горњој Топоници. 
Учествовао је у изградњи и кадровском оспо-
собљавању Завода за ментално здравље у Нишу 
и отварању лабораторије за примену радиоактив-
них изотопа у клиничкој пракси. Оснивач је 
Одељења за дечју неуропсихијатрију и Одељења 
за цереброваскуларна обољења и алкохолизам.

Аутор је и коаутор бројних књига и више од 
130 радова објављених у домаћим и међународ-
ним часописима. Његови радови цитирани су 
124 пута у домаћој и страној литератури. Актив-
но је учествовао на многим конгресима, симпо-
зијумима и другим научним скуповима у земљи 
и иностранству.

Био је члан Српског лекарског друштва, члан и 
секретар његове Неуропсихијатријске секције, члан 
Секције за неурофизиологију, члан истраживачке 
групе при Светском удружењу неуролога и почасни 
члан Удружења неуропсихијатара Бугарске. 

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године.

Био је члан Уредништва часописа Неуропси-
хијатрија (Загреб) и Acta medica Medianae, на-
учног часописа Медицинског факултета Уни-
верзитета у Нишу и Подружнице Српског ле-
карског друштва у Нишу.

Добитник је бројних признања и награда. 
Oдликован је Орденом заслуга за народ (1948), 

Проф. др Бранислав Грбеша
(1918–2000)

Члан Aкадемије медицинских наука
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу

Проф. др Бранислав Грбеша је поставио темеље развоју савремене неуропсихијатрије у Нишу. Функ-
цију шефа Катедре на предмету Неуропсихијатрија Медицинског факултета Универзитета у Нишу 
вршио је двадесет пет година, учествујући у образовању бројних младих кадрова и отварању путева 
за њихово усавршавање у земљи и иностранству. Утицао је својим радом на реформисање наставе 
и образовања у области неуропсихијатрије. Био је истакнута јавна личност и водећи стручњак у овој 
области на просторима бивше Југославије.
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Орденом за војне заслуге (1954), Орденом Наро-
дне армије (1960) и Орденом рада са златним 
венцем (1978).

Са супругом Радмилом (рођеном Ћелић), до-
маћицом, изродио је троје деце – кћер Оливеру 

(рођ. 1943), професора, и синове Грозданка (рођ. 
1950), лекара и професора неуропсихијатрије на 
Медицинском факултету у Нишу, и Зорана (рођ. 
1954), ветеринара. 

Преминуо је 2000. године у Нишу.

Литература

Вишњић М, уредник. Пола века Медицинског факултета Универзитета у Нишу, 1960–2010. Ниш: Медицин-
ски факултет; 2010.
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Strahinjić S, urednik. Prilozi istoriji zdravstvene kulture Srbije. Niš: Medicinski fakultet; 2011.
Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
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Доц. др Никола Павловић
Доц. др Гордана Станковић-Бабић

Медицински факултет Универзитета у Нишу
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Радивоје Грбић је рођен 21. марта 1935. годи-
не у селу Попучке, у општини Ваљево. Основну 
школу је завршио у родном месту, а гимназију у 
Ваљеву. На Медицински факултет Универзитета 
у Београду уписао се 1954. и дипломирао 1960. 
године с просечном оценом 9,3. Лекарски стаж 
је обавио у Бијељини, а потом је три године ра-
дио у месту Угљевик. На Интерној клиници А 
запослио се 1969. и исте године положио спе-
цијалистички испит из интерне медицине.

За асистента на предмету Интерна медицина 
изабран је 1970. године. Следили су избор у 
звање доцента јануара 1979, ванредног профе-
сора 1984. и редовног професора 1989. године на 
Катедри интерне медицине Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду. Докторску дисер-
тацију под насловом Перзистентна хипербили-
рубинемија као клинички и метаболички про-
блем одбранио је 1977. године. Поред обављања 
практичне и теоријске наставе за студенте ре-
довних и последипломских студија, вршио је и 
бројне значајне функције на Медицинском фа-
култету у Београду. У два мандата је био проде-
кан овог факултета, најпре за финансијска пи-
тања, а потом за редовну наставу. Три пута је 
биран за декана Медицинског факултета у Бео-
граду и ову функцију успешно обављао у веома 
тешком времену од 1991. до октобра 2000. годи-
не. У то време је био и председник Заједнице ме-
дицинских факултета Србије и Црне Горе, затим 
председник Већа групације медицинских наука 
Универзитета у Београду и члан Научно-нас-
тавног већа Универзитета у Београду. Пензио-
нисан је 2002. године.

У своме раду бавио се клиничком дијагности-
ком и лечењем болести хепатобилијарног тракта 
и јетре, почев од вирусних до алкохолних обо-
љења јетре. Из те области је и његова докторска 

дисертација. Клинички и научни опус проф. Гр-
бића плод је тимског рада с колегама из службе 
гастроентерологије и других служби, као што су 
нуклерна медицина, радиолошке и хируршке 
дисциплине. У Институту за болести дигести-
вног система Клиничког центра Србије био је 
заменик директора и дугогодишњи директор 
Дијагностичког центра тог института. 

Профeсор Грбић је био пионир у области ул-
тразвучне дијагностике обољења трбушних ор-
гана, коју је увео 1978. године. Са својим тимом 
изводио је прве интервенције из области интер-
вентне ултрасонографије, биопсије фином иг-
лом, пункције и дренаже у различитим обоље-
њима хепатобилијарног тракта. Такође је био 
иницијатор обуке лекара у овој дијагностичкој 
методи, па се из године у годину повећавао број 
школованих сонографиста широм наше земље. 
Поред тога, увео је обуку из ултразвучне дијаг-
ностике у програм последипломских студија на 
Медицинском факултету Универзитета у 
Београду.

После стручног усавршавања у Паризу, зајед-
но са проф. др Павлом Симићем увео је лапаро-
скопску дијагностику у Интерној клиници А. 
Потом је, заједно са проф. др Мирком Булајићем 
увео методу вантелесне литротрипсије ударним 
таласима (ESWL) у лечењу од жучних каменаца. 
Сам поступак је омогућио конзервативно ле-
чење на стотине болесника. 

До избора у редовног професора објавио је 
150 стручно-научних радова и девет моногра-
фија. Био је аутор бројних поглавља у моногра-
фијама Дијагностика и диференцијална дијаг–
ностика у гастроентерологији (1981), Диабетес 
мелитус (1981) и Ултразвук у клиничкој хепато-
логији (1986) и један од коаутора у свим досада-
шњим издањима уџбеника Интерна медицина. 

Проф. др Радивоје Грбић 
(1935–2009)

Члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Заједно са проф. др Костом Костићем аутор је 
књиге Портна хипертензија. На многим струч-
но-научним састанцима и конгресима у земљи 
и иностранству излагао је своје радове.

Професор Грбић је био веома активан члан 
Српског лекарског друштва. Дуго година је био 
секретар и потом члан Председништва Интер-
нистичке секције, члан различитих комисија и 
предавач у секцијама Српског лекарског дру-
штва. Био је такође члан Председништва Гастро-
ентеролошке, Хепатолошке и Секције за ултраз-
вук Српског лекарског друштва, као и члан и 
секретар Удружења гастроентеролога Југосла-
вије и председник Ехотомографске секције овог 
удружења. Такође је био члан European Associa-
tion for the Study of the Liver и International Gastro 

Surgical Club. Био је члан редакције часописа 
Гастроентеролошки архив и Ултразвук.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1990. године. Активно је учествовао у раду На-
учне групе за интерну медицину. Са проф. Ко-
стом Костићем организовао је научни скуп под 
називом Жучне киселине у болестима јетре и 
билијарних канала (1998) и био предавач на још 
неколико научних скупова Академије. И после 
одласка у пензију редовно је присуствовао го-
дишњим скупштинама Академије, састанцима 
Научне групе за интерну медицину и многим 
научним скуповима.

Преминуо је 15. априла 2009. године у 
Београду.

Иза крупног стаса и мало робуснијег изгледа професора Грбића крила се сензибилна личност коју су 
красиле најпозитивније и најплеменитије особине доброг и часног човека и лекара. У младости, стицајем 
специфичних околности, у тренуцима туге с неправдом у срцу, утеху је често морао да потражи у са-
моћи, ходајући кроз шуму, доживљавајући природу као јединог, али уједно моћног пријатеља.
Много касније, као руководилац, водио је рачуна да никада не увреди или омаловажи сарадника и 
колегу. Омиљен међу младим докторима, често је сам обављао све лекарске послове, па и оне ру-
тинске, каткада мало досадне. У очима се видео благи прекор, уз осмех, да треба сами да покажемо 
иницијативу и да не воли да издаје налоге и наређења.
Болела га је неправда и сећао се свих лоших и некоректних поступака старијих колега. „Знаш, не 
волим да се према вама, мојим сарадницима, понашам као што су се поједини старији професори 
понашали према мени“, као да сада чујем његов дубок, али благ родитељски глас. Осећали смо увек 
благонаклоност уз подстицај за што бољи и савеснији рад. Био је изванредан учитељ и успео је да 
нам пренесе богато клиничко знање и искуство. Посебно је био истрајан и стрпљив према нама који 
смо били његови ђаци и следбеници у примени и развоју клиничке ултрасонографије. „Морате да 
будете бољи од мене, млађи сте и боље видите“, често је говорио.
Проф. Грбић је припадао оним лекарима којима је његова Интерна клиника А била друга кућа, коју 
је напуштао знатно после истека радног времена. Легендарни Директор, проф. др Станоје Стефа-
новић, затекавши га касно после подне на клиници упитао би га: „Грбићу, зар си опет дежуран?“
Мислим да не постоји млађи лекар и сарадник из окружења коме није помогао у неком сегменту рада и 
стасавања у докторској или академској каријери. Тешко је наћи доктора, медицинску сестру или пацијен-
та који ће нешто лоше рећи или се пожалити на неки поступак нашег драгог професора Грбића.

Проф. др Драган Томић, гастроентеролог
Медицински факултет Универзитета у Београду
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Благоје Грковић је рођен 8. априла 1928. годи-
не у Ужицу, у учитељској породици. Основну 
школу је завршио у селу Севојну, бивши срез 
Ужице, где су његови родитељи, Милорад и На-
талија, службовали. Гимназију је завршио у 
Ужицу 1948. године. У шеснаестој години (1944) 
добровољно је ступио у Народноослободилачку 
борбу, где је био борац, митраљезац, делегат 
вода, комесар чете I батаљона Ужичког парти-
занског одреда, а потом делегат вода и културно-
просветни руководилац у III батаљону. Новем-
бра 1945. је демобилисан као резервни официр, 
али је и даље био активан у омладинској и 
скојевској организацији, у којима је био на раз-
ним руководећим местима.

На Стоматолошком факултету Универзитета 
у Београду дипломирао је 1956. године са 
средњом оценом 9,2. Током студија је био врло 
активан и обављао разне функције у омладин-

ској и партијској организацији. Обавезан лекар-
ски стаж обавио је на Клиници за стоматологију 
Војномедицинске академије у Београду, а потом 
завршио и Санитетску официрску школу у 
Београду.

Године 1958. постављен је за начелника Зубне 
станице у Академији копнене војске Југословен-
ске народне армије у Београду. На овој дужности 
је остао до 1961, када је прекомандован у Војно-
медицинску академију. Од доласка у ову устано-
ву радио је на Одељењу за стоматолошку проте-
тику Клинике за стоматологију. Специјалистич-
ки испит из стоматолошке протетике с ортопе-
дијом вилица положио је 1968. године. За наче-
лника Одељења за стоматолошку протетику 
постављен је 1971, а зa начелника Клинике за 
стоматологију 1989. године. Ову дужност је вр-
шио до одласка у пензију 1992. roдине у чину 
пуковника. У оквиру стоматолошке протетике 

Проф. др Благоје Грковић 
(1928–2007)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Војномедицинске академије у Београду

Благоје Грковић је за време студија имао надимак „Грчило“. Тако су га сви звали, јер је био врло 
строг и захтевао тачно извршавање партијских задатака. Наша омладинска и партијска организација 
је прилично слабо радила. Када смо, према препоруци Комитета, њега изабрали за секретара, он је 
увео ред и наша организација је убрзо постала најбоља на Универзитету. Благоје је био тачан и вре-
дан, то је захтевао и од других, и у томе је успевао!
Као млад лекар добио је стипендију за усавршавање у Шведској, како би се упознао с њиховим најно-
вијим достигнућима у техничком погледу, а посебно стоматолошким материјалима. С великом пажњом 
је пратио наставу, а често је давао и своје примедбе и сугестије. Оне су биле изузетно умесне и корисне, 
па су убрзо почели да и њега укључују у наставу. Тако се Благоје од слушаоца претворио у наставника!
У гимназијском добу смо Блажа, ја и неколико другова често ишли у рибарење на Ђетињи. Он је био 
велики мајстор у томе. Примењивао је посебан начин рибарења: роњење у дубоким вировима, испод 
коренова врба. Рибу је хватао голим рукама, а оне нису бежале! 
Припремао сам се за испит из физиологије са Благојем. Тешко је било с њим учити. Читаво градиво 
је морало да буде тачно упамћено. За то време његова супруга Милица је била одсутна, па смо сами 
спремали јело, и то углавном пржена јаја. Све судове смо испрљали! Али, и Блажа и ја смо добили 
десетке на испиту. Труд се исплатио, а прљаве судове Милица нам је опростила.

Проф. др Драгољуб Ђајић
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
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посебно се бавио проблемима рада, опреме и 
организације стоматолошке службе за потребе 
армије, артикулаторима у стоматолошкој проте-
тици, стоматолошким материјалима и надо-
градњама зуба. Увео је бројне савремене методе 
у стоматолошкој протетици.

У звање асистента за предмет Стоматолошка 
протетика на Војномедицинској академији 
изабран је 1969. године, а у звање доцента 1974. 
Да би могао успешно да обавља наставу, завршио 
је курсеве из педагогије, статистике и научноис-
траживачког рада и боравио на стручном усавр-
шавању два месеца у Француској, по три месеца 
у Шведској и Швајцарској, као и на кра ћим сту-
дијским путовањима у неколико земаља Европе.

Докторску дисертацију под насловом Више-
делне ливене надградње зуба одбранио је 1975. 
године на Стоматолошком факултету Универзи-
тета у Београду и као први војни стоматолог сте-
као звање доктора стоматолошких наука. Редов-
ни професор Војномедицинске академије постао 
је 1982. године.

У оквиру своје наставне делатности обављао 
је наставу са студентима за време школског рас-
пуста, с лекарима на обавезном последиплом-
ском једногодишњем стажу и с лекарима на спе-
цијализацији. Редовно је учествовао као преда-
вач на курсевима и семинарима који су одржа-
вани на Стоматолошкој клиници Војномеди-
цинске академије за трупне стоматологе. Оба-
вљао је додипломску наставу на Машинском 
факултету Универзитета у Београду и Вишој 
медицинској школи у Београду. 

Био је ментор у изради неколико магистар-
ских теза и докторских дисертација. Годинама је 
био члан Комисије СР Србије за полагање спе-

цијалистичког испита из стоматолошке проте-
тике и члан Комисије за полагање испита за чин 
мајора за дентисте, зубне техничаре и стомато-
логе у Југословенској народној армији.

Објавио је више од 80 радова и шест уџбени-
ка и монографија, међу којима су: Marginal Fit of 
Restorations and It’s Relation to Periodontal Bone 
Level (са H. Bjorn-ом, 1970), Ратна стоматоло-
гија (са М. Старчевићем, М. Брајовићем и Р. Спа-
ићем, 1988) и Зубнотехнички материјали (са М. 
Теодосијевићем, 1999).

Од 1957. године био је члан Српског лекар-
ског друштва и његове Стоматолошке секције, 
члан управе Српског лекарског друштва и пот-
председник и председник Стоматолошке сек-
ције. Одржао је по позиву бројна стручна преда-
вања у подружницама Српског лекарског 
друштва у Ужицу, Чачку, Вршцу, Новом Саду, 
Неготину, Краљеву, Врњачкој Бањи, Крушевцу, 
Приштини, Зрењанину , Шапцу, Врбасу итд.

Био је члан Управног одбора Удружења зубоз-
дравствених радника СР Србије, члан организа-
ционих одбора стоматолошких недеља СР Србије 
и члан Организационог одбора V конгреса стома-
толога Југославије. Неколико година је био члан 
Редакционог одбора часописа Стоматолошки 
гласник Србије и Војносанитетски преглед.

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва постао је при њеном осни-
вању 1976. године. Дужност генералног секрета-
ра Академије вршио је од 1986. до 1990. године.

За рад у стручним организацијама добио је број-
не захвалнице и плакете, међу којима и Плакету 
Српског лекарског друштва и Плакету V конгреса 
стоматолога Југославије. За успешну наставничку 
делатност неколико је пута писмено похваљиван.

Проф. др Благоје Грковић, борац у Народноослободилачкој борби, одличан студент после осло-
бођења, први војни стоматолог који је стекао звање доктора стоматолошких наука, својим непреки-
дним усавршавањем и вредним радом напредовао је у Војномедицинској академији од лекара на 
специјализацији до редовног професора и начелника Клинике за стоматологију. 
Његова активност у стручним удружењима служи другима за пример. Одржао је бројна предавања 
у многим градовима наше земље, примерно организовао на свом одељењу наставу и веома посећене 
семинаре за лекаре на специјализацији из стоматолошке протетике и свим тим активностима знатно 
допринео развоју стоматолошке протетике у Србији. 
Одликује га стално праћење достигнућа у стоматолошкој протетици и њихова примена у пракси. 
Сам је први или међу првима у СФР Југославији увео бројне методе у стоматолошкој протетици, а 
посебно се бавио проблемима рада, опреме и организације стоматолошке службе за потребе армије. 
Због тога је стекао углед и поштовање у стручној јавности, као и бројне похвале, награде, признања 
и највиша војна одликовања. 

Из предлога за избор проф. др Благоја Грковића за редовног члана  
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва
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Добитник је Награде за животно дело Срп-
ског лекарског друштва (1997) и многих плакета, 
повеља, диплома и захвалница (укупно 33).

Одликован је Орденом рада са црвеном за-
ставом, Орденом југословенске заставе са лен-
том, Орденом за војничке заслуге са сребрним 

мачевима, Орденом за војничке заслуге са злат-
ним мачевима, Орденом братства и јединства 
другог реда, и других одликовања.

Преминуо је 19. фебруара 2007. године у 
Београду.
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Милоје Девечерски је рођен 26. јануара 1922. 
године у Кикинди, од оца Стевана, правника, и 
мајке Иванке, рођене Милованчев. Реалну гим-
назију је завршио у Кикинди с највећом похва-
лом (summa cum laude). Медицински факултет 
Универзитета у Београду уписао је 1940. године, 
али је студије прекинуо због рата. По завршетку 
рата их је наставио и дипломирао 1949. године, 
с просечном оценом 8,45. 

После обављеног лекарског стажа запослио 
се у Главној покрајинској болници у Новом 
Саду и започео специјализацију из интерне ме-
дицине. Потом је прешао на Трећу интерну кли-
нику Медицинског факултета Универзитета у 
Београду, где је наставио специјализацију. Спе-
цијалистички испит из интерне медицине поло-
жио је 1955. године с одличним успехом. После 
спајања Треће и Четврте интерне клинике у Ин-
терну клинику Б Медицинског факултета (1956) 
др Девечерски је наставио да ради као лекар 
специјалиста на одељењу којим су руководили 
проф. др Александар Радосављевић, оснивач 
српске пулмологије, и проф. др Владимир Спу-
жић, утемељивач алергологије и имунологије у 
Србији. 

У звање асистента на Катедри интерне меди-
цине изабран је 1956. Исте године почео је да 
ради под руководством проф. др Борислава Бо-
жовића, оснивача српске ендокринологије. Од 
1966. до 1969. године био је на стручном усавр-
шавању у Универзитетској клиници у Сент Лу-
ису, у Држави Мисури, у САД. 

Према правилима која су важила на клини-
кама Медицинског факултета, одбранио је хаби-
литациони рад из ендокринологије, а потом 
1969. докторску дисертацију под насловом Ути-
цај хидрокортизона на метаболизам угљених 
хидрата и масти у периферним ткивима. У 
звање доцента изабран је 1969. године, ванред-
ног професора 1975, а редовног професора 1980. 
године. Поред наставе за студенте редовних сту-
дија обављао је наставу и на последипломским 
студијама и био шеф Катедре за последипломске 
студије из ендокринологије Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду.

На Интерној клиници Б руководио је Ендок-
ринолошким одсеком од 1970. године, а од 1978. 
до пензионисања био је руководилац целокупне 
ендокринолошке службе ове клинике. У овој 
служби биле су обједињене ендокринологија и 

Проф. др Милоје Девечерски
 (1922–2006)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. др Милоје Девечерски је скоро целокупан свој радни век провео на Интерној клиници Б 
учествујући и значајно доприносећи њеном развоју, а посебно развоју ендокринолошке службе. Био 
је врстан лекар практичар, дијагностичар и терапеут. Интензивно се бавио научноистраживачким 
радом. Његово велико клиничко искуство и изванредна способност за објективну анализу клиничких 
проблема омогућили су му да надокнади недостатак опреме и лабораторијских могућности и да у 
својој монографији Дијабетес мелитус да закључке који су били знатно испред тог времена и анти-
ципира ставове који су тек касније лабораторијски потврђени. 
Под руководством проф. Девечерског школовано је мноштво лекара који су постали наставници 
Медицинског факултета, специјалисти и стручњаци, а који у своме раду носе поруку коју су примили 
од проф. Девечерског. 

Из предлога Ендокринолошке секције за избор проф. др Милоја Девечерског  
за члана Медицинске академије Српског лекарског друштва



84

гастроентерологија, а проф. Девечерски је зна-
чајно допринео њиховом развоју.

Проф. Девечерски је био аутор или коаутор 
више од 250 радова у домаћим и страним часо-
писима. Објавио је монографије Дијабетес мели-
тус (1980, 1981) и Ендокринологија гастроенте-
ропанкреасног система (1984), а са проф. Бо-
риславом Божовићем уџбеник Клничка ендокри-
нологија (1988). Писац је поглавља „Ендокрини 
панкреас“ у неколико издања уџбеника Интерна 
медицина и уредник поглавља „Ендокриноло-
гија“ у Лекарском приручнику. У његовим радо-
вима, поред резултата клиничких испитивања, 
приказани су и значајни резултати епидеми-
олошких студија дијабетеса, које су вршене у ок-
виру светски познате студије фактора ризика за 
коронарну болест коју је још 1964. године почео 
Ansel Kiss. Радном групом у Србији руководио је 
академик Божидар Ђорђевић. Резултати испити-
вања учесталости дијабетеса и лонгитудинално 
праћење популациoних група у овој студији и 
данас су драгоцени извори за изучавање епиде-
мије дијабетеса. Осим у наведеној студији, проф. 
Девечерски је с академиком Владимиром Спу-
жићем и академиком Бориславом Божовићем 
учествовао у пројектима Српске академије наука 
и уметности који су се бавили проблемима неу-
роендокриних механизама контроле телесних 
функција, ендокриним малигним болестима и 

масовним незаразним обољењима, првенствено 
дијабетесом, артеријском хипертензијом и коро-
нарном болешћу. 

Активно је учествовао у раду Српског лекар-
ског друштва од 1952. године, био активни члан 
Интернистичке секције и оснивач и председник 
Ендокринолошке секције, те председник Удру-
жења за борбу против шећерне болести. Одржао 
је бројна предавања на стручним састанцима у 
земљи и иностранству, као и на радију и телеви-
зији, који су били намењени широј публици. Био 
је члан Уређивачког одбора часописа Медицин-
ска истраживања.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1983. годи-
не. Учествовао је у њеном раду и био један од 
предавача на симпозијуму Класификација и ле-
чење дијабетеса (1985).

Добитник је многих награда и признања, 
међу којима је Октобарска награда Града Београ-
да (1981). Одликован је Орденом рада са злат-
ним венцем.

Пензионисан је септембра 1987. године, али 
је наставио да ради у Ендокринолошкој полик-
линици, пружајући непроцењиву помоћ мла-
дим лекарима у њиховим првим корацима у 
интернистичкој, посебно ендокринолошкој 
пракси. 

Преминуо је 2006. године.
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Проф. др Љубица Ђукановић 
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Алeксандар В. Димитријeвић је рођeн 1. ап-
рила 1924. годнe у Куршумлији, од оца Видосава, 
државног службeника, и мајке Наталије, до-
маћице, који су имали још два сина и двe кћeри. 
Основну школу завршио јe у Куршумлији, а гим-
назију у Крушeвцу 1942. годинe. 

Био јe вeома поносан на срeдину из којe јe по-
тeкао и чeсто истицао да су му утицаји тe око-
линe, родитeља, учитeља и профeсора били пу-
токаз у даљeм животу, као и опрeдeљeњу чимe 
ћe сe јeдног дана бавити. Бити лeкар и хирург 
био му јe сан који јe и остварио.

У најтeжим ратним годинама, почeтком 1944. 
годинe, радио је као помоћник на хируршком 
одeљeњу Општe болницe у Крушeвцу, да би сeп-
тeмбра истe годинe, са осталим особљeм овог 
одељења, био придодат санитeтском одeљeњу 
eлитнe и јуришнe II пролeтeрскe дивизијe.

Дeмобилисан јe у новeмбру 1945. годинe, када 
се и уписао на Мeдицински факултeт Универзи-
тета у Бeограду. У најтeжим, поратним условима 
марљиво је учио и радио. Био јe дeмонстратор 
на прeдмeту Анатомија, гдe је стекао прва пeда-
гошка искуства, а од 1948. до 1951. годинe радио 

је као лeкарски помоћник на Првој хируршкој 
клиници, улазeћи полако у тајнe својe највeћe 
љубави и будућe профeсијe. Дипломирао јe 
дeцeмбра 1951. годинe с просeчном оцeном 8,57.

Рeпублички савeт за здрављe и социјалну по-
литику упутило га је на Хируршко одeљeњe Општe 
болницe у Краљeву, на чијeм чeлу јe тада био вeћ 
вeома искусан и изванрeдан хируг др Ђуковић, о 
комe јe увeк говорио с љубављу и поштовањeм.

Спeцијализацију из општe хирургијe започео 
је маја 1952. годинe, а спeцијалистички испит с 
одличним успeхом положио у мају 1956. Потом 
се вратио у Краљeво, гдe је нeисцрпно и дано-
ноћно радио у најтeжим условима, стичући 
нeвeроватно искуство, али и огромно пошто-
вањe и повeрeњe народа југозападнe Србијe. До 
1966. годинe био јe шeф одсeка на Хируршком 
одeљeњу Општe болницe у Краљeву.

Године 1960. провео је шeст мeсeци на струч-
ном усавршавању у Француској: три мeсeца јe 
боравио у Паризу код профeсора Gosse-а, а три 
мeсeца код профeсора Fontaine-а у Стразбуру.

За асистeнта за прeдмeт Хирургија на Мeди-
цинском факултeту Универзитета у Бeограду 

Проф. др Алeксандар Димитријeвић 
(1924–2012)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Медицинског факултета
Универзитета у Београду 

Профeсор Димитријeвић јe био бриљантан хирург са широким дијапазоном опeрација. С обзиром 
на нeдостатак високоспeцијализованих кадрова, на почeтку каријeрe вршио јe и опeрацијe из нeу-
рохирургијe, ортопeдскe и торакалнe хирургијe. Јeдан јe од пионира eндокринe хирургијe на Другој 
хируршкој клиници. Но највeћe домeтe постигао је у општој и абдоминалној хирургији, како у хи-
рургији малигнома жeлуца и дeбeлог црeва, тако и у хeпатобилиопанкрeатичној хирургији.
Захваљујући изванрeдној тeхници и стратeгији, као и бриљантном познавању анатомијe и аваску-
ларних слојeва и простора, за посматрачe и асистeнтe њeговe опeрацијe су изглeдалe понeкад тако 
јeдноставнe и лаганe. Красили су га инвeнтивност и брзина размишљања и у најтeжим и најкомпли-
кованим ситуацијама. Нијe имао страха, али јe умeо да сваки прeвeлики ризик свeдe на разумну 
мeру, с процeном да хируршка eгзибиција никако нe будe на уштрб коначног исхода хируршког 
захвата. Рeшавао јe и компликацијe других хирурга, али никада са нeколeгијалним, злурадим и 
лицeмeрним комeнтаром. Кроз дугогодишњe усавршавањe зналачки јe користио оно што јe најбољe 
код других хирурга и њeгових учитeља, дајући свeму лични и прeпознатљив стил. 

Сећање проф. др Србислава Кнeжeвића
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изабран јe априла 1966. годинe, када је почео да 
ради на Другој хируршкој клиници Мeдицинског 
факултeта у Бeограду, под руководством проф. др 
Војислава К. Стојановића. Рeизабран јe у звањe 
асистeнта 1971. годинe, а 1972. је положио пост-
докторски акадeмски испит с радом Удаљeни рe-
зултати послe рeсeцијe жeлуца. Истe годинe јe 
изабран у звањe доцeнта, а рeизабран 1977. 

Докторску дисертацију под насловом Избор 
рeконструктивнe мeтодe послe абдоминалнe 
гастрeктомијe одбранио јe 1979. годинe на Ме-
дицинском факултету Универзитета у Београду. 
Истe годинe изабран јe у звањe ванрeдног про-
фeсора, а у звањe рeдовног профeсора 1985. 

С обзиром на огромно знањe, искуство и 
нeисцрпну радну eнeргију, обављао јe дужности 
шeфа Одeљeња интeнзивнe нeгe, Пријeмно-дијаг-
ностичког одeљeња, Опeрационог блока, Одe љe-
ња за наставу и Клиничког одeљeња Друге хи-
руршкe клиникe. Био јe нeколико година члан 
Колeгијално-пословодног одбора Друге хирур-
шкe клиникe и дирeктор Клиникe за хeпатоби-
лиопанкрeатичну хирургију Института за хи-
рургију Клиничког центра Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду. Након оснивања 
Института за болeсти дигeсивног систeма 1977. 
годинe радио је на Првој хируршкој клиници у 
звању савeтника. На том положају је остао до 
одласка у старосну пeнзију 1989. годинe.

Био јe дугогодишњи хирург консултант Гинeко-
лошко-акушeрскe болницe „Народни фронт“ и Ги-
нe колошко-акушeрскe клиникe Клиничког центра 
Медицинског факултета Универзитета у Бeограду.

Аутор јe више од 160 научних радова, од којих 
је 20 индeксирано у бази MEDLINE.

Проф. др Алeксандар Димитријeвић јe био 
члан Удружeња хирурга Југославијe од 1952. го-
динe и члан Удружeња хирурга Србијe. Неколико 

пута јe био члан разних одбора интeрсeкцијских 
састанака и конгрeса хирурга Југославијe (од ор-
ганизационих до рeдакционих), те носилац глав-
них и уводних рeфeрата и корeфeрата на научним 
састанцима хирурга Србијe и удружeња дигeстив-
них хирурга Југославијe. Био јe члан мeђународ-
них друштава Société International de Chirurgie и 
Collegium Internationale Chirurgiae Digestive (CICD).

Био је дугогодишњи активни члан Српског 
лeкарског друштва, председник Подружнице у 
Крагујевцу и прeдсeдник Прeдсeдништва Срп-
ског лeкарског друштва. У неколико наврата јe 
био члан Управног одбора Хируршкe сeкцијe 
Српског лeкарског друштва. Био јe прeдсeдник 
Организационог одбора Х и прeдсeдник XI кон-
грeса лeкара Рeпубликe Србијe 1992. годинe. Био 
је члан Здравствeног савeта Рeпубликe Србијe, 
члан комисијe за додeлу звања примаријуса и 
бројних других комисија.

Проф. Димитријевић јe био члан Акадeмијe 
медицинских наука Српског лeкарског друштва 
од 1983. годинe. У знак признања за изузeтан 
допринос њeном развоју и раду, поводом 
двадeсeт пeт година од оснивања Академије до-
био је Повeљу Мeдицинскe акадeмијe (2001).

Добитник јe бројних признања Српског лeкар-
ског друштва, од Захвалницe (1984), преко Повeљe 
(1995), до годишњe Наградe за животно дeло (1991). 
Добитник је Захвалницe за ванрeдно залагањe у 
изради VI лeкарског приручника (1981) и Златног 
знака Црвeног крста. Заслужни грађанин Општинe 
Краљeво постао је 29. новембра 1982. годинe.

Одликован је Ордeном заслуга за народ III 
рeда и Ордeном рада III рeда.

Са супругом, почившом Славком, имао је двe 
кћeри, Љиљану и Јасминку, и двојe унучади.

Прeминуо јe 28. априла 2012. годинe и са-
храњeн је у Бeограду.

Проф. Димитријeвић јe био нeсeбичан учитeљ. Својe знањe и хируршку вeштину нијe крио. Подржавао јe 
и стимулисао успeхe млађих хирурга и својих сарадника. Ослобађао их страха. Увeк спрeман за шалу, али 
и добронамeрну критику. За собом јe оставио много садашњих наставника и хирурга широм рeпубликe 
Србијe који с поносом могу рeћи да су били њeгови учeници. И након одласка у заслужeну пeнзију, увeк 
јe био спрeман да дâ добар савeт, а био јe и консултант у хируршким службама Крагујeвца и Краљeва.

Сећање проф. др Србислава Кнeжeвића
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Проф. др Србислав Кнeжeвић
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Слободан Додић је рођен 2. новембра 1928. 
године у Београду, где је завршио основну школу 
и гимназију с одличним успехом. Године 1948. 
уписао је Медицински факултет Универзитета у 
Београду и већ као студент показао склоност ка 
научном раду. Био је демонстратор на анатомији, 
а за студентски рад из ове области награђен је 
првом наградом. Дипломирао је 1956. године.

После завршеног стажа примљен је у тек ос-
новани Центар за професионалне болести, који 
је постао самостална установа Медицинског фа-
култета. Током 1959. године Центар је прерастао 
у Институт за медицину рада. Радни век др До-
дића повезан је с овом установом, чијем развоју 
је дао огроман допринос. 

Специјализацију из интерне медицине запо-
чео је 1959, а специјалистички испит положио 
1964. године с одличним успехом. Хабилитацио-
ни рад је одбранио 1968. године. Докторску ди-
сертацију под насловом Стање и функција бу-
брега радника професионално изложених олову и 
трованих њиме, са посебним освртом на нефро-
лошке налазе у експерименталном сатурнизму 
одбранио је 1975. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду. Био је на 
стручном усавршавању у атомским центрима 
Sakle и Fontne O’roz у Француској, а 1968. године 
у Москви завршио је тромесечни курс Светске 
здравствене организације о радиолошкој заш-
тити и примени изотопа. Одлазио је на стручна 

Проф. др Слободан Додић
 (1928–2007)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Професора Додића сам упознао као студент Медицинског факултета, где је он, у звању асистента, 
водио практичну наставу из медицине рада. Сећам се да је нама, студентима, на занимљив начин 
говорио о ефектима угљен-дисулфида на организам и приказао болесника који је овој нокси био 
изложен у фабрици „Вискоза“ у Лозници. На каснијим вежбама приказивао нам је, између осталих, 
рударе оболеле од силикозе плућа и раднике троване оловом. Све је то радио на веома занимљив 
начин, што је мене подстакло да се озбиљније заинтересујем за медицину рада. Касније сам, по 
завршетку факултета, конкурисао за посао у Институту за медицину рада.
Када сам 1971. године примљен у Институт, распоређен сам да радим на одељењу професионалне 
токсикологије, чији је шеф био управо асист. др Додић. Од нас млађих лекара тражио је пуну пос-
већеност пацијентима, и често би се љутио ако на визити не бисмо знали резултате различитих 
претрага код пацијената о којима се бринемо. Сећам се да ме је неком приликом, након што сам 
реферисао стање једног болесника, питао какав му је резултат гликемије и урее. Када сам рекао да 
је гликемија повишена а уреа нормалних вредности, питао је: „Колико је гликемија повишена, која 
је њена вредност?“. Одговорио сам да не знам тачну вредност, али да знам да је повишење благог 
степена, на шта ми је он рекао отприлике овако: „Тачно је да није много повишена, али Ви би требало 
да знате тачну вредност.“
Није имао деце а много их је волео, па је у паузама, када се није радило, знао да прича о сестрићима 
своје супруге, као и да колеге лекаре и медицинске сестре пита о њиховој деци. 
Био је спреман да помогне свим запосленима на Институту у границама својих могућности. Пошто 
је био интерниста по специјалности, многи запослени на Институту су њему доводили своје чланове.
Имао је много пријатеља и ван Медицинског факултета, и свима је на различите начине помагао. 

Проф. др Милан Павловић
Медицински факултет Универзитета у Београду
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усавршавања на институте медицине рада у 
Италији и Немачкој. 

У звање асистента Медицинског факултета 
Универзитета у Београду за ванболничку наста-
ву изабран је 1961, а за асистента за предмет Ме-
дицина рада 1965. године. Редовни професор 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду постао је 1991. године. Био је ментор и члан 
комисија за полагање магистарских испита и 
одбране докторских дисертација. Обављао је ре-
довну и последипломску наставу из домена про-
фесионалних болести, радиолошке заштите, 
онкологије, радиологије и пнеумофтизиологије. 
Поред наставе на Медицинском факултету у Бе-
ограду учествовао је у настави и на медицин-
ским факултетима у Новом Саду, Нишу и Приш-
тини. Пензионисан је 1994. године, али је до 
1999. активно учествовао у извођењу после-
дипломске наставе.

У свом стручном и научном раду бавио се 
професионалним болестима и усавршавао се у 
области хематологије и радиолошке заштите. 
Био је близак сарадник проф. др Д. Карајовића, 
начелник Клинике за професионалне болести, а 
у периоду 1989–1993. године био је директор Ин-
ститута за медицину рада.

Објавио је 140 стручних и научних радова у 
земљи и иностранству и био аутор, односно ко-
аутор у седам књига и три монографије. 

Проф. др С. Додић је био дугогодишњи ак-
тивни члан Српског лекарског друштва и његове 
Секције за медицину рада, члан Удружења за 

радиолошку заштиту Србије и СР Југославије и 
члан Међуакадемијског одбора за азбест СФР 
Југославије. Такође је био члан Друштва Србије 
за борбу против рака и у неколико наврата члан 
управних органа овог друштва. Био је организа-
тор и председник VIII југословенског конгреса 
медицине рада с међународним учешћем у Бео-
граду и IV југословенског симпозијума о пнеу-
мокониозама у Сокобањи. Био је члан Уређива-
чког одбора часописа Српски архив за целокупно 
лекарство.

Године 1990. изабран је за ванредног члана 
Медицинске академије Српског лекарског 
друштва, а 1994. за редовног члана Академије. 
Био је члан и председник Научне групе за пре-
вентивну и мултидисциплинарну медицину и 
члан Председништва Академије (2001–2004). 
Био је предавач на неколико научних скупова 
Академије, а сам је организовао научни скуп Са-
времени аспекти у оцењивању радне способно-
сти (1996) и Професионални ризици у здравству 
(1998). Са проф. А. Видаковићем организовао је 
научни скуп Токсикологија метала (1999). У ок-
виру месеца борбе против рака 2003. године 
одржао је у Академији предавање под називом 
Савремени карциногени и токсичне штетности 
животне средине.

Добитник је бројних похвала, плакета, зах-
валница и Награде за примарну здравствену 
заштиту Српског лекарског друштва (1995). Од-
ликован је Орденом рада са златним венцем. 

Преминуо је 2007. године у Београду.
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Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Мирослава Докмановић Ђорђевић је рођена 
26. марта 1936. године у Сремским Карловцима 
као прво дете у породици проте Милоша и Ма-
рије Докмановић. Од малих ногу је показивала 
изузетну љубав према књизи, која ће јe уз љубав 
према музици пратити током читавог живота. С 
најбољим оценама је завршила основну школу и 
Карловачку гимназију, стичући упоредо музич-
ко образовање прво основне, па онда и средње 
музичке школе. На свечаности поводом обеле-
жавања 160 година од оснивања Карловачке 
гимназије 1953. године награђена је Бранковом 
наградом као најбољи ученик своје генерације. 
Године 1954. уписала је Медицински факултет 
Универзитета у Београду, а дипломирала 1961. с 
високом средњом оценом. Током студија је уче-
ствовала у раду Редакционог одбора и у писању 
текстова за часопис Медицински подмладак. 

Након завршетка студија медицине лекарски 
стаж је започела у Београду, а наставила у Брежи-
цама (Словенија). Ту је провела неколико наред-
них година, посвећено радећи као породични 
лекар опште праксе. Веома се везала за малу сре-
дину у којој је живела и радила и која је њу, лека-
ра-почетника, топло прихватила. У Војводину се 
вратила 1964. године, где се запослила на Клини-
ци за гинекологију и акушерство у Новом Саду 

и започела специјализацију. Специјалистички 
испит из гинекологије и акушерства положила је 
1968. године с највишом оценом. Клиника је у 
наредних 35 година била за Мирославу друга 
кућа, у којој је веома посвећено и предано радила 
градећи своју богату каријеру. Бавила се најпре 
перинатологијом, а касније дечјом и адолесцент-
ном гинекологијом, поставши тако један од пр-
вих стручњака у овој области у земљи и региону. 
Звање примаријуса је добила 1980. године. Док-
торску дисертацију под насловом Прилог проуча-
вању опстетричког ризика у трудноћи одбрани-
ла је 1980. године на Медицинском факултету 
Универзитета у Новом Саду. У овој тези је на ве-
ликом узорку трудница с проблемом гојазности 
обрадила овај комплексан проблем из неколико 
различитих аспеката. Исхрана и проблем гојаз-
ности у трудноћи, уз дечју и адолесцентну гине-
кологију, остале су теме којима се бавила током 
каријере. На положају управника Клинике за ги-
некологију и акушерство била је од 1993. до 2001. 
године, трудећи се да у тешким условима посло-
вања допринесе одржању високих професионал-
них стандарда Клинике.

Током своје дуге каријере боравила је на струч-
ном усавршавању у иностранству неколико пута. 
Усавршавала се по неколико месеци на клиникама 

Проф. др Мирослава Докмановић Ђорђевић 
(1936–2011)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1994. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду

Све оно што је раније речено о професорки Мирослави Докмановић Ђорђевић било би само пуко 
набрајање успеха да није проткано сећањем на њу, онакву каква је била – против свега лошег, не-
гативног, борила се лепим васпитањем и отменошћу, против туге осмехом и сазнањем да нас туга 
јача. Увек када је могла пружила би руку и помогла свима – и знанима и незнанима, великима и 
малима, јакима и невољницима. Ако није могла помоћи, одмогла није никада никоме и увек сте 
могли рачунати на то да ће бити близу, да Вам да подршку када је најпотребније и да каже нешто 
лепо, за утеху и узлет. У свакоме од нас који смо је познавали и учили од ње наставља да живи успо-
мена на њу, на њен благи поглед и топли осмех.

Проф. др Александра Новаков Микић
Са комеморације проф. др Мирослави Докмановић Ђорђевић
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у Берлину, Бечу, Лођу и Ослу и била носилац број-
них стипендија, међу којима је и стипендија Нор-
вешке академије наука и уметности 1985. године.

Академску каријеру је започела 1970. као 
асистент на Катедри за гинекологију и акушер-
ство Медицинског факултета Универзитета у 
Новом Саду. У звање доцента изабрана је 1981. 
године, у ванредног професора је унапређена 
1986, а редовног професора 1990. године. Била је 
ментор у изради бројних магистарских радова и 
докторских дисертација, несебично помажући 
млађим колегама у усвајању знања и креирању 
њиховог професионалног пута. Била је члан Ко-
мисије за полагање специјалистичког испита на 
Катедри за гинекологију и акушерство. 

Учествовала је у неколико научних пројеката 
као истраживач, а била је и носилац теме у два 
научноистраживачка пројекта које је финанси-
рало Министарство за науку и технолошки раз-
вој Републике Србије: Физиологија и патологија 
жене и медицински проблеми наталитета 
Војводине – тема Фертилно понашање адолесце-
ната у Новом Саду (1990–1995) и Клиничка и 
експериментална истраживања фетуса ново-
рођенчета и деце – тема Савремени правци пла-
нирања породице у функцији поронаталитетне 
политике (1995–2000). У периоду 1996–1999. 
године била је регионални руководилац једног 
међународног пројекта (Канада).

Аутор је и коаутор шест уџбеника и моногра-
фија из области гинекологије и акушерства. 

Објавила је 186 радова и саопштења у домаћим 
и страним часописима и одржала бројна преда-
вања по позиву у земљи и иностранству.

Као дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва дала је значајан допринос раду Гинеко-
лошке секције Друштва лекара Војводине Срп-
ског лекарског друштва као њен секретар. Била 
је активан члан Удружења гинеколога Југосла-
вије, члан Међународне федерације гинеколога 
и опстетричара (FIGO), а у периоду 1996–2000. 
године била је и делегат-представник Југосла-
вије у Скупштини FIGO. Била је члан Редакцио-
ног одбора часописа Медицински преглед и Са-
вета часописа Гинекологија и опстетриција.

За ванредног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабрана је 
1994. године. Приступно предавање под нази-
вом Значај дијагностике и терапије гинеколош-
ких обољења у дечјем и адолесцентном добу одр-
жала је 18. марта 1996. године. За редовног члана 
Академије изабрана је 2004. године.

Добитник је бројних плакета и признања за 
свој рад.

Проф. др Мирослава Докмановић Ђорђевић 
је током своје дуге и богате каријере била при-
сутна на различитим пољима из домена своје 
струке, а њено име остаје забележено како у про-
фесионалном, тако и у људском смислу.

Преминула је 24. септембра 2011. године у 
Новом Саду, а сахрањена је у Сремским Кар-
ловцима.

Литература и извори података

Биографија проф. др Мирославе Докмановић Ђорђевић. Архива Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва.

Говор проф. др Александре Новаков Микић на комеморацији проф. др Мирослави Докмановић Ђорђевић. 
Медицински факултет у Новом Саду, 27. септембар 2011. Добијено љубазношћу проф. др А. Новаков 
Микић.

Милановић М. Биографски лексикон – Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005. стр. 
210–211.

Проф. др Александра Николић
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
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Давних шездесетих година прошлог века, 
када смо полагали заклетву у Школи за активне 
и резервне санитетске официре (ШАРСО), нас 
180 лекара и фармацеута, окупљени у дворишту 
„касарне“ – барака на крају Пастерове улице, 
упознао сам др Ђорђа Драгића, тада пуковника 
и заменика начелника Војномедицинске 
академије.

Сам чин заклетве био је свечан, уобичајени 
војнички шаблон, а у њој смо се обавезали да 
ћемо „чувати нашу домовину СФРЈ, њене грани-
це и самосталност; чувати традиције партизан-
ске војске и угледа ЈНА“ итд.

Као изасланик начелника Војномедицинске 
академије, пуковник Драгић нам је упутио неко-
лико реченица, више као колегама него питом-
цима ШАРСО. По некој традицији, после поло-
жене заклетве требало је заиграти козарачко 
коло као финале свечаности. Питомци и офици-
ри су заједно отпевали песму која иде с колом, а 
онда смо неформално разговарали са стареши-
нама. Пуковник Драгић се интересовао о томе 
какви су нам утисци о боравку у касарни и по-
четку служења кадровског рока. Више нас је слу-
шао него питао.

Касније током школовања пуковник Драгић 
је држао предавања о организацији санитетске 
службе у ратним условима. Био је добар оратор. 
Сувопарна теорија о организацији санитета у 
рату кроз његова предавања добијала је значај 
императива у функцији спасавања људског здра-
вља и живота.

О пуковнику Ђорђу Драгићу, као и осталим 
наставницима у ШАРСО, знали смо врло мало. 
Истини за вољу, није нас много ни занимало.

Мој боравак на специјализацији у Војноме-
дицинској академији допринео је да више саз-
нам и боље упознам структуру и функциони-
сање ове велике болничке установе, у којој је 
пуковник др Драгић, као заменик начелника 
Војномедицинске академије, имао врло значајну 
улогу. С позиције безначајног специјализанта, уз 
то „цивила на привременој служби у ЈНА“, ни-
сам имао никакве контакте с управом Војноме-
дицинске академије. Касније сам сретао и слу-
шао генерала Ђорђа Драгића на састанцима 
Друштва за историју медицине.

Ђорђе Драгић је рођен 9. новембра 1910. годи-
не у Креки. Породица железничара с троје деце 
живела је скромно. Отац му је погинуо 1917. го-

Проф. др Ђорђе Драгић
 (1910–1998)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1981.  

Професор Војномедицинске академије у Београду

Генерал Ђорђе Драгић је био посвећен изучавању историје медицине, али се посебно занимао за 
историју медицине током партизанског ратовања. Његова излагања на те теме била су темељита, 
аналитичка, с критичким освртима на грешке и пропусте, на неискуство, али с нагласком на изузетном 
ентузијазму и храбрости лекара и медицинског особља у тешким условима партизанске борбе. С 
пијететом је говорио о погинулим лекарима и болничарима и о херојству бораца који нису ни по цену 
живота остављали рањене другове на бојишту. Увек је наглашавао високи морал учесника НОБ-а.
По много чему се могло закључити да је морал био вертикала професионалног и приватног живота 
генерала Драгића. Сигуран и одређен, вредан и поуздан, остао је у сећању сарадника и пријатеља.
Припадао је генерацији лекара који су нештедимице уткали своје време и знање у развој српске 
медицине. Био је од оних који су се својски борили за социјалну правду и свестрану помоћ болесним 
људима. „Само здрав човек може бити срећан“ – био је став, а не парола, генерације лекара који су 
је настојали оживотворити на свим нивоима свога деловања.
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дине у железничкој несрећи код Зенице. Мајка се 
потом са децом преселила у Тузлу, где је Ђорђе 
завршио основну школу и гимназију. Био је вре-
дан и амбициозан ученик. Већ у раним годинама 
припала му је тешка улога „стуба породице“. С 
мајком и две сестре пролазио је кроз многе со-
цијалне проблеме, који га нису обесхрабрили, већ 
напротив, подстакли да марљивим радом и 
учењем „извуче“ породицу из социјалних про-
блема. После завршене гимназије уписао се на 
Медицински факултет Универзитета у Београду.

Друштвено порекло и материјално стање од-
редили су његов ритам студија и идеолошко оп-
редељење. Припадао је генерацији у којој су 
били истакнути левичари, касније познати уни-
верзитетски професори Гојко Николиш, Бо-
рислав Божовић, Станоје Стефановић и многи 
други. Лево оријентисани студенти Медицин-
ског факултета били су снажна студентска орга-
низација која се борила за права студената, про-
тив корупције и протекције.

Драгић је завршио факултет на време, 1935. 
године, а потом отишао у војску, где је добио чин 
потпоручника санитетске службе. Одслужењем 
војног рока квалификовао се за запослење. Почео 
је да ради као лекар опште праксе у Хан Пијеску, 
да би службом прешао у Олово, а потом у Тузлу. 
Службовање у овим сиромашним општинама и 
рад са сиротињом болесном од туберкулозе и 
других заразних болести омогућили су му да 
спозна беду и патње босанског пролетаријата.

Рат 1941. године затекао га је у Тузли. Само 
звање лекара спасло га је од логора и смрти, који 
су тих година били резервисани за Србе у Босни.

Устанак у Источној Босни и тузланском крају 
довели су га у везу с партизанским покретом. 
Преко илегалних веза успевао је да шаље сани-
тетски материјал и инструменте за партизанску 
болницу. Када су га позвали у партизане 1943. 
године – одазвао се. Истину говорећи, било је 
лакше тих година бити у шуми с партизанима 
него у Тузли, где су Срби нестајали преко ноћи.

Као већ искусан лекар Драгић се добро сна-
шао у ратним условима. У Бирчанској бригади 
преузео је дужност лекара и санитетског рефе-
рента бригаде. Основни задатак лекара је био да 
се бори против заразних болести, да подстиче 
хигијену, организује „борбу против вашки, сте-
ница и буха које су партизанима задавале више 
јада него фашисти“, како је то у једном од својих 
излагања рекао генерал Ђорђе Драгић.

Др Ђорђе Драгић је успео да преживи рат и 
укључи се у систем здравствене заштите народа 
и војске после рата. Служба га је одвела у Ско-
пље, да би већ 1949. године био премештен у 
Вишу војну академију на место наставника так-
тике санитетске службе. Радио је у Санитетској 
управи ЈНА и од 1956. до 1963. вршио дужност 
начелника Санитетске управе Прве армије.

Године 1963. именован је за заменика наче-
лника Војномедицинске академије. Ову врло 
захтевну дужност обављао је уз велике напоре, 
савесно и успешно. Када је 1971. године уп-
ражњено место начелника Војномедицинске 
академије, било је недвојбено јасно да то место 
припада др Ђорђу Драгићу. Формацијски ово 
место доноси и чин генерал-мајора. У то време 
др Драгић је био један од тројице лекара генера-
ла у ЈНА. На тој дужности дошле су до изражаја 
богата креативност, широка култура и висока 
етичка вредност др Драгића.

Требало је извршити смену генерација у не-
ким сегментима Војномедицинске академије, 
што је био врло деликатан задатак. Доктрина 
позитивне селекције кадрова била је основ пре-
ма којем је Војномедицинска академија обна-
вљала и проширивала кадровску структуру. Др 
Драгић је то врло принципијелно примењивао. 
Захваљујући томе, Војномедицинска академија 
је деценијама била водећа здравствена установа 
у СФРЈ.

Изградња нове зграде Војномедицинске ака-
демије на Бањици била је велики изазов за гене-
рала Драгића. Предано је учествовао у изградњи 
и опремању болнице, као и у припреми кадрова 
за освајање нових метода лечења и лаборато-
ријских претрага.

Имао је генерал Драгић лепу особину: не 
само да наређује, него и да слуша и послуша дру-
га мишљења. Међу сарадницима је уживао глас 
честитог човека, строгог и дисциплинованог 
старешине. Често је више тражио и давао од 
себе него од потчињених.

Командне и административне обавезе нису 
га спречавале да се бави научним и стручним 
радом, да учествује на састанцима и конгресима. 
Посебно интересовање је гајио за историју ме-
дицине, коју је предавао на Војномедицинској 
академији. Фундус од преко 80 радова објавље-
них у часописима и књигама, на конгресима у 
земљи и иностранству, казује о врло вредном 
прегаоцу на пољу науке.
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Његова књига Санитетска служба у парти-
занским условима ратовања је јединствена пуб-
ликација. Доживела је четири издања, а поједина 
поглавља преведена су на стране језике.

Деловање др Драгића се осећало у ширим 
круговима југословенске медицине. Читав рад-
ни век био је активан члан Српског лекарског 
друштва. Биран је у Председништво Научног 
друштва за историју медицине. У неколико ман-
дата је био члан Савета Медицинског факултета 
Универзитета у Београду. Због свог високог 
етичког угледа, обављао је дужност председника 
Суда части Српског лекарског друштва. Као узо-
ран грађанин, био је одборник Скупштине града 
Београда.

На местима где је био биран давао је допри-
нос прогресивним идејама и њиховом оствари-

вању. Имао је принципијелне ставове око пи-
тања социјалне правде, заштите бораца НОБ-а, 
права и обавеза лекара, као и обавеза државе у 
испуњавању програма власти.

Посебну активност имао је у Академији ме-
дицинских наука Српског лекарског друштва. 
Био је један од оснивача Академије, њен почасни 
члан од 1981. и активан до краја живота.

За предан рад у Српском лекарском друштву 
добио је висока признања. За активност у раду 
и заслуге одликован је Орденом за храброст, 
Орденом заслуга за народ, Орденом братства 
и јединства, Орденом за војне заслуге са вели-
ком звездом, Орденом рада са црвеном заста-
вом и Орденом Народне армије са ловоровим 
венцем.

Преминуо је 1998. године.

Литература

Биографија проф. др Слободана Драгића. Архива Војномедицинске академије
Гажевић Н, уредник. Војна енциклопедија, књига 2. Београд: Редакција војне енциклопедије; 1971. стр. 530.
Усмено казивање проф. др Слободана Драгића

Др сц. мед. Владимир Јокановић
Почасни члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва

Члан Академије медицинских знаности Хрватске
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Милица Ђорђевић (рођ. Тешановић) је рође-
на 13. марта 1926. године у Београду, где је про-
вела читав свој радни и животни век. Отац Мар-
ко био је железничар, мајка Љубица домаћица, 
а имала је и два брата. Матурирала је у Трећој 
женској гимназији у Београду 1945. године. У 
школи је нарочито волела математику. За време 
окупације подучавала је пекареву кћерку, те се 
на столу често нашла векна белог хлеба, реткост 
у то време у њиховој кући. Отац Марко је тра-
жио да се женско дете школује, док су мушки 
могли и пакете да носе на железничкој станици. 
Отуда и данас у породици „сингерица“ коју је 
купио кћерки за први рођендан.

Отац није дочекао да види како се његова ћер-
ка уписала на Медицински факултет 1946. годи-
не. Била је то најбројнија генерација студената у 
историји овог факултета: 1.160 их је уписало и 
више од 900 дипломирало, јер је у то време пола-
гање испита било партијска обавеза и нису се 
олако губиле године. Као студент је учествовала 
на радним акцијама у Филмском граду и на из-
градњи пруге Кучево–Бродице. Током студија је 
била и члан Већа студената медицине. Дипломи-
рала је фебруара 1953. године. Мимоишла ју је 
планска расподела лекара – добијање стажа или 
специјализације условљено радом у унутра-
шњости од најмање две године. Одмах по дипло-
мирању запослила се као приправник на Гинеко-
лошкој клиници Медицинског факултета, где се 
упознала с основама цитологије и цитодијаг-
ностике, што јој је помогло у самосталном 
вођењу цитолошке лабораторије у Дому здравља 
„Борис Кидрич“ у периоду 1956–1966. године. 
Цитоонкологија је претежно представљала и 
њену ужу стручно-научну преокупацију, те је на-
ставила да се њом бави и у Патолошком инсти-

туту Медицинског факултета Универзитета у 
Београду, где је прешла да ради 1954. године и 
започела специјализацију патолошке анатомије.

За асистента на предмету Патолошка анато-
мија Медицинског факултета Универзитета у 
Београду изабрана је 1959. године и у то звање 
реизабирана четири пута. Током тог периода по-
ложила је специјалистички испит из патолошке 
анатомије (октобра 1961), похађала курс из ци-
тодијагностике у Љубљани и одбранила доктор-
ску дисертацију под насловом Прилог проуча-
вању цитоморфологије и цитохемије малигних 
тумора применом савремених метода испити-
вања, као и понашање малигних тумора на зрач-
ну терапију 20. априла 1972. године. За доцента 
је изабрана 1973, у исто звање реизабрана 1978; у 
звање ванредног професора је унапређена 1978, 
а у звање редовног професора 1983. године.

Као дугогодишњи наставник Института за 
патологију Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду, проф. др Милица Ђорђевић је 
учествовала у свим видовима практичне и тео-
ријске наставе за студенте медицине, укљу-
чујући и рад на Одељењу у Крагујевцу и Меди-
цинском и Стоматолошком факултету Универ-
зитета у Приштини. Била је дугогодишњи учес-
ник у настави за студенте Стоматолошког и 
Медицинског факултета Универзитета у Новом 
Саду. Поред рада у редовној настави држала је и 
теоријску и практичну наставу студентима по-
следипломских студија из области клиничке 
цитологије. Била је ментор у изради два магис-
тарска рада и неколико студентских стручно-
научних радова, од којих је један награђен првом 
наградом на Студентском конгресу у Загребу, 
док су два похваљена, а сви су објављени у сту-
дентским часописима. Била је члан сталне Ко-
мисије за усмене магистарске испите из клинич-

Проф. др Милица Ђорђевић 
(1926–2010)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1986. 
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ке цитологије и комисија за одбрану магистар-
ских радова и докторских дисертација. Такође је 
била члан Савета Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду (1984–1991), шеф Катедре 
за патологију и управник Института за патоло-
гију Медицинског факултета у Београду (1988–
1991). Пензионисала се 1991. године.

Објавила је 130 радова, од чега 14 у међунаро-
дним часописима. У сарадњи са другим истра-
живачима изучавала је неколико година распо-
делу неких елемената у траговима (Zn, Fe, Co, Cr, 
Sb, Sc) у ткиву нормалне и патолошки промење-
не јетре и дошла до значајних сазнања о начину 
њихове расподеле код различитих обољења је-
тре (цироза јетре, примарни и секундарни тумо-
ри јетре). Резултати овог истраживања су обја-
вљени у књизи Trace Element Analytical Chemistry 
in Medicine and Biology (1980). Од значаја су и 
експериментални радови који се односе на про-
учавање имунобиолошких реакција индукова-
них сперматозоидима замораца и њихов утицај 
на одржавање оплодне моћи женки замораца. 
Значајна су и истраживања утицаја тиреоидног 
хормона на функцију јајника, као и истражи-
вања која су усмерена на проучавање дејства 
оваријалних хормона (прогестерона) на реак-
тивна и ареактивна ткива.

Била је сарадник у два научна пројекта: Про-
учавање расподеле олигоелемената у нормалним 
и патолошки промењеном ткиву различитих 
система или органа – експериментална и хума-
на испитивања и Патофизиолошки аспект из-
мене у корелацији односа гонада, аденохипофизе 
и тиреоидне жлезде и њихов утицај на процесе 
концепције, које је финансирала Републичка 
заједница за науку СР Србије.

Проф. Тешановић Ђорђевић је коаутор уџбе-
ника за последипломску наставу Проблеми хро-
ничне плућне инсуфицијенције, хроничне плућне 

хипертензије и хроничног плућног срца (1966). 
Аутор је књиге Цитолошки атлас малигних ту-
мора (1997). Посебан допринос у својој педагош-
кој активности показала је публиковањем три 
уџбеника за редовну наставу: Специјална пато-
логија уста, ждрела и врата, Хистопатолошки 
атлас и Општа патологија, који су остварени 
у сарадњи са другим ауторима, а намењени сту-
дентима медицине и стоматологије. За успешну 
сарадњу у стручном часопису студената Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду Ме-
дицински подмладак (менторство, рецензије 
радова и штампање уџбеника посредством овог 
часописа) добила је четири пута узастопце зва-
ничну похвалницу од редакције овог часописа.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постала је 1986. 
године.

Била је активан члан Српског лекарског 
друштва и његове Секције за патологију, члан 
Председништва и председник Секције за цито-
логију и цитогенетику. Један је од организатора 
Оснивачког састанка Удружења патолога Југо-
славије 1967. године, а била је и члан Председни-
штва овог удружења, као и члан Организацио-
ног одбора II конгреса патолога Југославије 
1974. Такође је била председник Организацио-
ног и Редакционог одбора IV цитолошких дана 
(1977) и организатор заједничког састанка 
Секције за цитологију Српског лекарског 
друштва и Подружнице Друштва лекара Војво-
дине Српског лекарског друштва, који је одржан 
1978. године у Панчеву, односно Подружнице у 
Смедереву 1979. године.

Добитник је неколико признања Српског ле-
карског друштва, међу којима је Захвалница 
Секције за цитологију и цитогенетику за успеш-
но организовање поменутих састанака Секције.

Преминула је 2010. године у Београду.

Проф. др Милица Ђорђевић је уважени стручњак патолошке анатомије, веома солидан научни 
радник и један од најистакнутијих југословенских цитолога-патолога. Као резултат њеног дугого-
дишњег интензивног рада у области онколошке цитологије и онколошке патологије, која се одвијала 
кроз сталну сарадњу са клиничарима и сарадницима на Институту, постала је један од истакнутих 
цитопатолога чије мишљење траже и цене клиничари. Заједничким иступањима са сарадницима у 
земљи и иностранству стекла је запажену афирмацију у области онколошке цитологије.
Проф. др Милица Ђорђевић има изразити смисао за педагошки рад и способност преношења знања 
студентима. Није жалила ни времена ни труда да подстакне и помогне студентима у изради њихових 
првих радова, који су управо због таквог њеног залагања били запажени и похваљивани. Због тога, 
као и због непрекидног учествовања у раду редакције студентског часописа Медицински подмладак, 
стекла је поштовање и захвалност студената.

Извод из предлога проф. др Милице Ђорђевић за члана  
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва
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Слободан Ђорђевић је рођен 24. априла 1921. 
године у Ваљеву. Основну школу је завршио у 
Београду. На Медицински факултет Универзи-
тета у Београду уписао се 1940. године, али је 
почетком Другог светског рата прекинуо сту-
дије. Октобра 1944. ступио је у Народноослобо-
дилачку војску, а демобилисан је 1945. године. 
Студије на Медицинском факултету у Београду 
наставио је 1946. и дипломирао 1950. године с 
просечном оценом 8,5.

Током студија запазио га је проф. др Милан 
Фотић, који га је после завршених студија при-
мио на Оториноларинголошку клинику Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду. 
Специјализацију из оториноларингологије за-
почео је 1951. године, а специјалистички испит 
положио 1955. Био је вршилац дужности управ-
ника ове клинике од 1953. до 1955, а помоћник и 
заменик управника и начелник одељења од 1955. 
до 1961. године. Нарочито интересовање ис-
пољио је за отологију (отомикрохирургију, ау-
диологију), ларингологију, цервикофацијалну и 
пластичну хирургију. Радио је на примени хи-
руршких захвата у онкологији и формирању на-
шег ТНМ система. Био је један од учесника у 
конструисању прве изоловане коморе за потре-
бе аудиометрије. Учествовао је у увођењу ми-
крохируршких метода помоћу операционог ми-
кроскопа. Увео је методу ултразвучног генера-
тора у лечењу вртоглавице. Основао је Дечје 
ото риноларинголошко одељење.

У звање асистента за предмет Оториноларин-
гологија на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду изабран је 1952. године. Хабилито-
ван је 1959. и исте године изабран у звање доцента. 
Стручно се усавршавао у Пољској (1961) и Фран-
цуској (1964). Магистарску тезу Страна тела у 
ОРЛ и њихове компликације одбранио је 1964. го-

дине у Паризу и стекао звање асистента странца 
Универзитета у Паризу. У звање ванредног профе-
сора Медицинског факултета Универзитета у Бе-
ограду изабран је 1966. године. Био је шеф Катедре 
за оториноларингологију у периоду 1970–1973. 
године. Поред наставе на Медицинском факуле-
тету у Београду предавао је и на Медицинском 
факултету у Нишу и Стоматолошком одсеку овог 
факултета. Године 1975. изабран је у звање редов-
ног професора Медицинског факултета у Ниамеју, 
у Нигерији, где је био директор и координатор 
(продекан) Оториноларинголошке клинике. Од 
1972. до 1978. године, као експерт Југословенског 
завода за техничку и научну помоћ, био је дирек-
тор Оториноларинголошке клинике у Абиџану, у 
Обали Слоноваче. По повратку у Београд 1978. 
године пензионисан је, али је и даље наставио ак-
тивно да ради у стручним удружењима.

Објавио је 170 радова у домаћим и страним 
часописима. Аутор је књиге Практична отори-
ноларингологија за студенте медицинских и сто-
матолшких факултета, која је доживела три из-
дања (1968, 1973, 1975).

Проф. Ђорђевић је био дугогодишњи члан 
Срп ског лекарског друштва и члан, а касније по-
часни члан Оториноларинголошке секције. Био 
је члан Удружења оториноларинголога, максило-
фацијалних и пластичних хирурга, канцеролога 
и алерголога Југославије, редовни и почасни члан 
Научног друштва Србије и један од оснивача, ре-
довни члан и председник Научног друштва за 
историју здравствене културе Југославије.

Био је члан неколико међународних удруже-
ња: почасни члан Collegium otorhinolary ngologicum 
ami citae sacrum, Societe de broncho-oesophagologie 
et de gastroscopie de langue francaise, Association des 
eleves de l’Ecole Portmann de Bordeaux, Societe medi-
cale internationale d’endoscopie et de radiocinema to-

Проф. др Слободан Ђорђевић 
(1921–2012)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду



98

graphie, Societe europeenne pour l’etude de l’histoire 
d’oto-rhino-laryngologie, Societe internationale d’hi-
stoire de la medecine и почасни члан Societe francais 
d’oto-rhinolaryngologiae et de pathologie cervico- 
faciale.

Проф. Ђорђевић је био дугогодишњи уредник 
часописа Српски архив за целокупно лекарство 
(1950–1983), оснивач и први уредник часописа Ме-
дицинска истраживања (1971–1973), члан Уређи-
вачког одбора часописа Acta Medica Jugoslavica, 
Symposia ORL Jugoslavica, Bulletin Scientifique и Кар-
диологија. Био је један оод оснивача, први уредник 
и почасни члан часописа Аcta historiae medicinae, 
stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae, 
који излази од 1961. године.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од 1983. 
године.

Проф. Ђорђевић је био стални сарадник 
Српске академије наука и уметности и члан Ма-
тице српске у Новом Саду, Српске књижевне 
задруге, Црвеног крста Србије и Планинарско-
скијашког друштва „Авала“. Био је и члан Удру-

жења за културну сарадњу Југославије и 
Француске.

Добитник је Плакете и Повеље Српског лекар-
ског друштва (1972, 1982), Плакете Савеза лекар-
ских друштава Југославије (1986), Повеље Савеза 
научних друштава за историју здравствене културе 
Југославије (1980), Повеље Савеза удружења рат-
ника и потомака ослободилачких ратова Србије од 
1912. до 1920. године (1997), Плакете Медицинског 
факултета Универзитета у Београду (1970), Плакете 
Стоматолошког факултета Универзитета у Београ-
ду (1973), Плакете Медицинског факултета са Сто-
матолошким одсеком ниверзитета у Нишу (1978), 
Плакете Клинике за оториноларингологију у Бео-
граду (1985), Почасне дипломе Фонда „Анте Шер-
цер“ Клиничке болнице у Загребу (1984), Плакете 
Планинарског друштва „Авала“ у Београду (2000), 
као и бројних диплома и захвалница других струч-
них, научних и културних друштава.

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем (1973) и Орденом рада са црвеном заставом 
(1986).

Преминуо је 22. јануара 2012. године.

Као један од оснивача Савеза научних друштава за историју здравствене културе Југославије, проф. 
др Слободан Ђорђевић је заслужан за оснивање и покретања часописа Acta Historiae Medicinae, 
Stomatologiae, Pharmaciae, Medicinae Veterinariae, који је Друштво почело да издаје 1961. године и чији 
је био први уредник. Уредник и члан редакције поменутог часописа био је до 1991. године, до када 
је Друштво постојало, али се с распадом државе и ово друштво угасило. Међутим, и поред тога што 
је био у поодмаклим годинама, проф. Ђорђевић је успео да у сутон свога живота обнови Научно 
друштво за историју здравствене културе крајем 2010. године, које је успоставило континуитет рада 
Савеза научних друштава за историју здравствене културе Југославије после деветнаест година паузе. 
Први број часописа Acta Historiae Medicinae, Stomatologiae, Pharmaciae, Medicinae Veterinariae, који је 
изашао 2013. године, након више од две деценије, производ је његовог великог ентузијазма и енер-
гије упркос годинама и здравственом стању.
У време када су ревносни студенти медицине и других факултета секли реакционарима кравате и 
бацали им шешире, професор Ђорђевић је носио лептир-машну. Храброст и истрајност је задржао до 
краја живота и успешно удахнуо нови живот историји здравствене кул туре у другој деценији 21. века.

Харис Дајч
Из чланка In memoriam. Проф. др Слободан Ђорђевић (1921–2012)

Смрћу проф. др Слободана Ђорђевића Српско лекарско друштво изгубило је једног од најоданијих 
и најбољих активиста у својој 140 година дугој историји. Захвални смо му што је био један од нај-
бољих уредника Српског архива за целокупно лекарство, и то у његовој много тежој него данас – „пре-
компјутерској ери“. Проф. Ђорђевић је, несумњиво, један од најбољих историчара наше медицине, 
чији су текстови примери најлепше лекарске књижевности који се тешко могу превазићи.

Академик Радоје Чоловић 
Из чланка Сећање. Проф. др Слободан Ђорђевић (1921–2012)



99

Литература

Dajč H. In memoriam. Prof. dr Slobodan Đorđević (1921–2012). Acta historiae, medicinae, stomatologiae, 
pharmaciae, medicinae veterinariae 2013; XXXII:143–147.

Stanković P, Djukić V. Prof. dr Slobodan Đorđević. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u 
Beogradu, knjiga III. Beograd: Medicinski fakultet; 2006. str. 317–318.

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 65.

Чоловић Р. In memoriam. Проф. др Слободан Ђорђевић (1921–2012). Српски архив за целокупно лекарство 
2012; 140:122–123.

Проф. др Драгослава Ђерић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Проф. др Ненад Арсовић
Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Предраг Станковић 
Медицински факултет Универзитета у Београду



100

Душан С. Ђурић је рођен 24. априла 1920. го-
дине у Крагујевцу, у радничкој породици. Ос-
новну школу и гимназију учио је у родном граду, 
а матурирао у Призрену 1939. године. Медицин-
ски факултет Универзитета у Београду уписао је 
1940, али је почетком рата прекинуо студије. 
Дипломирао је 1950. године.

Пре рата припадао је напредном омладинском 
покрету и као члан Савеза комунистичке омла-
дине Југославије удаљен је из школе 1939, а 1940. 
године био је затворен у Главњачи у Београду. За 
време рата је био борац и партијски и политички 
руководилац. Један је од бораца Прве пролетер-
ске бригаде, у чијем је строју стајао 22. децембра 
1941. године у Руду. На крају рата је био на следећим 
дужностима: начелник Персоналног одељења 
Главног штаба Србије, начелник Персоналног 
одељења Повереништва здравља Националног ко-
митета Југославије, а потом и Антифашистичке 
скупштине народног ослобођења Србије.

Када је после рата наставио студије медици-
не, Д. Ђурић је од првог дана био председник 
Акционог одбора студената Универзитета у Бе-
ограду и на тој дужности остао до краја студија. 
Такође је био члан Универзитетског комитета 
Комунистичке партије Југославије (КПЈ), Град-
ског комитета КПЈ за Београд и члан Централ-
ног комитета народне омладине. Годинама је био 
члан Извршног комитета Међународног савеза 
студената (Праг), док није протеран 1949. због 
познатих догађаја тих година. Ипак, био је вре-
дан студент, награђиван и похваљиван. Оснивач 
је и први одговорни уредник часописа Медицин-
ски подмладак.

По завршетку студија примљен је на Прву ин-
терну клинику Медицинског факултета, на којој 
је обавио специјализацију из интерне медицине 
и положио специјалистички испит 1955. године 

са одликом. Од 1955. до 1957. године је као сти-
пендиста америчке владе боравио у Сједињеним 
Америчким Државама, где је на различитим уни-
верзитетима похађао специјалистичке студије из 
ендокринологије. Докторску дисертацију под 
насловом Стање функције штитасте жлезде и 
коре надбубрега у болесника са тумором хипофи-
зе одбранио је 1974. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду.

У звање асистента за предмет Интерна меди-
цина на Медицинском факултету у Београду 
изабран је 1954. године, у звање доцента 1959, 
ванредног професора 1969, а редовног професо-
ра 1976. године. Од 1964. до 1971. био је хонорар-
ни професор интерне медицине на Стомато-
лошком факултету Универзитета у Београду, а 
1972. године је постао наставник на предмету 
Интерна медицина на Медицинском факултету 
Универзитета у Приштини, а касније и на Меди-
цинском факултету Универзитета у Крагујевцу.

Проф. Ђурић је као дугогодишњи наставник 
Медицинског факултета држао практичну и те-
оријску наставу студентима редовних студија и 
лекарима на специјализацији. Основао је после-
дипломске студије из ендокринологије на Меди-
цинском факултету у Београду и руководио 
њима, јединима у то време у земљи, и самим тим 
се уврстио међу творце београдске ендокрино-
лошке школе. Био је дугогодишњи секретар, а 
затим и шеф Катедре интерне медицине, и пред-
седник комисије за полагање специјалистичког 
испита из интерне медицине, као и магистарског 
испита. 

Десетине лекара је одбранило своје магис-
тарске тезе под руководством проф. Ђурића, а 
био је ментор научним радницима у изради два-
десет докторских дисертација. Многи његови 
ђаци су постали универзитетски професори и 

Проф. др Душан Ђурић 
(1920–1997)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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научни радници у институцијама широм прет-
ходне Југославије. Готово да није било места у 
Србији у којем проф. Ђурић није одржао преда-
вање лекарима и здравственим радницима, а 
био је и чест гост у другим републикама Југосла-
вије. Био је дугогодишњи предавач у Коларчевој 
задужбини и Здравственом универзитету.

Др Ђурић је током каријере прошао све фазе: 
од клиничког лекара до директора клинике. Био 
је начелник новооснованог ендокринолошког 
одељења Интерне клинике А Медицинског фа-
култета у Београду (1954), председник Коле-
гијално-пословодног одбора ове клинике и ди-
ректор Клинике за ендокринологију, дијабетес и 
болести метаболизма Клиничког центра Србије. 
Пензионисан је 1. октобра 1985. године.

Много је учинио да се ендокринологија, као 
посебна медицинска дисциплина, афирмише и 
добије одговарајуће место у здравственој служ-
би. Био је оснивач и од самог почетка стручни 
руководилац Завода за лечење, превенцију и ре-
хабилитацију оболелих од тиреоидне жлезде на 
Златибору, јединствене установе код нас и у све-
ту, основане 1964. године. Завод је био у функ-
ционалној интеграцији са Клиником за ендок-
ринологију, дијабетес и болести метаболизма у 
Београду, а у њему се годинама традиционално 
одржава симпозијум с међународним учешћем 
посвећен проблемима тиреоидее. Посебно је ва-

жна активност проф. Ђурића у истицању про-
блема дијабетеса у нашој националној патоло-
гији. Учинио је да Завод за лечење болесника од 
шећерне болести у Врњачкој Бањи постане 
функционално повезан с клиником којом је 
руководио.

Проф. Ђурић је објавио више од 300 струч-
них и научних радова из различитих области 
интерне медицине, али већину из ендокриноло-
гије. Готово да нема области ендокринологије 
којој проф. Ђурић није посветио пажњу у свом 
научном раду. Око половине радова објављено 
је у страним часописима. Према подацима На-
ционалне библиотеке у Вашингтону, радови 
проф. Ђурића су били у то време међу најцити-
ранијим радовима југословенских научника. 
Поред радова из интерне медицине и ендокри-
нологије, треба истаћи и већи број студија из 
историје српске медицине, међу којима су сту-
дија о др Михајлу Илићу, нашим народним хе-
ројима медицинарима у Народноослободилач-
кој борби и студија посвећена шездесетој го-
дишњици рада Интерне клинике А.

Проф. Ђурић је као главни уредник окупљао 
многе младе ауторе с којима је написао значајне 
књиге и монографије, које су прихваћене као уџ-
беници за последипломску наставу на Медицин-
ском факултету: Diabetes mellitus (1980), Функ-
ционо испитивање ендокриног система (1982), 

Професор Душан Ђурић је био познат и признат као један од оснивача и твораца београдске ендок-
ринолошке школе. 
Као ретко који професор на Медицинском факултету у Београду имао је истанчану, невероватну 
способност да препозна студенте медицине и дипломиране лекаре који највише обећавају да ће 
постати истакнути и признати у области интерне медицине и као стручњаци и научни радници, не 
само у нашој средини него и у иностранству. Да би издвојио најбоље, водио је евиденцију о свим 
студентима који су код њега полагали испит из интерне медицине, као и о лекарима који су код њега 
полагали специјалистички испит из ове области, односно припремали и одбранили магистарске тезе 
и докторске дисертације.
Био је строг према својим сарадницима, тражио је од лекара и медицинског особља дисциплину и 
хумани однос према пацијентима у свакодневном раду, а лично је давао пример својим сарадницима. 
Долазио је први на посао, а последњи одлазио. У својој ендокринолошкој амбуланти понедељком је 
прегледао десетине пацијената, а после тога остајао до ноћних часова да прегледа, допуни, некада 
и коригује прилоге аутора за његове бројне књиге и уџбенике, њихове научне радове, магистарске 
тезе и докторске дисертације. Знао је да се искрено радује успесима својих сарадника.
Његова интересовања су обухватала и биологију, ботанику, породичну генеалогију и историју срп-
скога народа.
О професору Ђурићу још није све речено. Остаје у будућности дужност да се о његовој личности на-
пишу још многе странице досад неистражених података вредних за Медицински факултет, Универзитет 
у Београду, историју Српског лекарског друштва и уопште за историју српске медицине. За нас, његове 
сараднике који смо провели с њим неколико деценија, те године су биле привилегија и почаст.

Проф. др Предраг Ђорђевић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Основи неуроендокринологије (1985) и Тумори 
ендокриног система (1989). Учествовао је у пи-
сању неколико издања уџбеника Интерна меди-
цина (1976, 1978, 1981, 1985) и Специјална кли-
ничка физиологија (1976, 1978, 1981, 1987), као и 
уџбеника Општа медицина (1967). Био је један 
од преводилаца поглавља о ендокриним боле-
стима познатог америчког уџбеника Cecil–Loeb 
Textbook of Medicine, који је у то време био посеб-
но важан у образовању лекара на специјализа-
цији интерне медицине.

Био је оснивач Удружења ендокринолога Ју-
гославије (1962) и његов дугогодишњи председ-
ник, оснивач и неколико пута организатор Југо-
словенског симпозијума о штитастој жлезди с 
међународним учешћем (Златибор), председник 
и организатор I стручног састанка ендокрино-
лога Југославије (Београд, 1963), оснивач, орга-
низатор и председник I балканског конгреса о 
дијабетесу (Београд, 1975) и организатор и пред-
седник II конгреса ендокринолога Балкана (Бе-
оград, 1980). Био је члан лекарских удружења у 
Лондону и Прагу, а касније и њихов почасни 
члан, као и почасни члан Румунског лекарског 
друштва. Био је вишегодишњи члан Извршног 
комитета Међународног удружења ендокрино-
лога у Лондону и члан Комитета за ендокрино-
логију Медицинске уније Балкана, са седиштем 
у Букурешту, и члан Европске асоцијације за 
дијабетес, Светске федерације за дијабетес и Ев-
ропског удружења за тиреоидеу. Био је и уред-
ник бројних зборника радова с домаћих и међу-
народних конгреса и симпозијума, који су били 
својеврсни уџбеници интернистима различитих 
струка, посебно ендокринолозима.

Одмах по дипломирању на Медицинском фа-
култету проф. Ђурић је постао веома активан 
члан Српског лекарског друштва, где је обављао 
дужности секретара и потпредседника у неко-
лико мандата. Био је први председник подруж-

нице Српског лекарског друштва за Београд, 
оснивач и председник Ендокринолошке секције 
(1961), дугогодишњи председник Секције за 
уметност и неколико пута потпредседник 
Секције за историју медицине Српског лекар-
ског друштва. У више наврата је био секретар 
конгреса лекара Србије и председник конгрес-
ног одбора десетог по реду конгреса лекара Ср-
бије (1988). Био је и дугогодишњи члан Уређива-
чког одбора Српског архива за целокупно лекар-
ство, председник Одбора за прославу 100. го-
дишњице Српског лекарског друштва и председ-
ник Уређивачког одбора Споменице Српског 
лекарског друштва, изузетног документа наше 
културне историје. Такође је био један од сарад-
ника у писању свих послератних издања Лекар-
ског приручника Српског лекарског друштва.

Проф. Ђурић је изабран за члана Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва 
приликом њеног оснивања 1976. године, а потом 
за члана Надзорног одбора. Године 1985. орга-
низовао је научни скуп Академије са темом Кла-
сификација и лечење дијабетес мелитуса. Као 
председник јубиларног Десетог конгреса лекара 
Србије заложио се за то да Академија постане 
суорганизатор конгреса и учествује у организа-
цији и раду овог важног скупа.

Проф. Ђурић је био носилац споменице 1941. 
године и бројних ратних и мирнодопских одли-
ковања и признања, међу којима су Седмојулска 
награда (1974), награда АВНОЈ-а (1983) и Пла-
кета Града Београда 1944–1984. Добитник је на-
граде Српског лекарског друштва за научноис-
траживачки рад (1985) и плакете Универзитета 
у Модени. Године 1951. додељено му је високо 
признање заслужног грађанина Крагујевца, а 
проглашен је и за почасног грађанина Рудог 
(1961) и Фоче (1966).

Преминуо је 1997. године, сахрањен је на Но-
вом гробљу у Београду.
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Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Проф. др Милија Ђурић је рођен у Книћу 4. 
априла 1928. године у учитељској породици, где 
је завршио основну школу. По завршетку основ-
не школе, а по тадашњем закону, отац Јанко је 
добио премештај за Крагујевац, где је Милија 
наставио школовање у Мушкој гимназији. Ок-
тобра 1941. године оца су стрељали немачки 
окупатори. Настали су тешки дани за самохрану 
мајку и тројицу синова, који су стасали за шко-
ловање. Милија је завршио гимназију и 1947. 
године уписао Медицински факултет, који је ус-
пешно и у року завршио 1953. године. 

После одслуженог војног рока 1954. године и 
обавезног лекарског стажа припремао се за спе-
цијализацију гинекологије, коју је одувек желео. 
Али да би добио ту специјализацију, услов је био 
да проведе годину дана у болници у „Равном 
Гају“ као лекар опште праксе. Године 1958. рас-
поређен је за лекара на специјализацији у Меди-
цинском центру Крагујевац, а 14. маја 1962. го-
дине положио је специјалистички испит из ги-
некологије и акушерства са одличним успехом. 

Као афирмисани стручњак, биран је у три 
мандата за начелника гинеколошке службе Ме-
дицинског центра у Крагујевцу. Звање прима-
ријуса стекао је 19. фебруара 1969. године. Поред 
практичног рада у својој стручној области, ба-
вио се и модернизацијом здравствене заштите 
жена и организовањем здравствене службе. Био 

је директор Клиничко-болничког центра у Кра-
гујевцу у два мандата.

Докторску дисертацију под насловом Прене-
сена трудноћа одбранио је 30. априла 1982. го-
дине на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду, након чега је изабран у звање ван-
редног професора Медицинског факултета Уни-
верзитета у Крагујевцу. 

Аутор је више од 200 стручних радова обја-
вљених у домаћим и страним часописима, као и 
две нове методе лечења: модификација тран-
систмичног царског реза и модификације ваги-
налне хистеректомије. 

Био је члан Српског лекарског друштва од 
1953. године, председник подружнице Српског 
лекарског друштва у Крагујевцу у три мандата и 
члан Управног одбора Српског лекарског 
друштва. Био је веома активан члан Гинеколош-
ко-акушерске секције Српског лекарског 
друштва и члан Управног одбора те секције. Та-
кође је био члан Удружења гинеколога Југосла-
вије и других стручних асоцијација. 

Био је главни и одговорни уредник Медицин-
ског часописа (Крагујевац) и члан Уредништва 
часописа Гинеколошке секције.

Редовни члан Медицинске академије Српског 
лекарског друштва постао је при њеном осни-
вању 1976. године, што је било још једно при-
знање његовом стручном и научном раду. 

Проф. др Милија Ђурић 
(1928–2001) 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Крагујевцу

Још као лекар на специјализацији, својим радом и знањем скренуо је на себе пажњу својих колега 
не само у Крагујевцу већ и у свим већим градовима широм ондашње Југославије, а такође и профе-
сора у Београду. То је било и за очекивање, јер је врло често успешно излагао своја искуства и ре-
зултате рада на гинеколошким секцијама, конгресима и другим сличним манифестацијама. 
Као врстан гинеколог и оператор, дао је посебан допринос развоју школе оперативне гинекологије 
у Крагујевцу. Између осталог, увео је технику вагиналних хистеректомија, а појединим модифика-
цијама гинеколошких операција дао је допринос развоју гинеколошке хирургије у Србији.
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Добитник је бројних повеља, диплома, зах-
валница и других признања, међу којима је и 
„Медаља др Никола Хаџи-николић“. Одликован 
је Орденом рада са златним венцем, Орденом 
рада са сребрним венцем и Орденом заслуга за 
народ са сребрним зрацима.

После пензионисања био је власник приватне 
гинеколошке ординације, у којој је радио све до 
своје смрти 17. августа 2001. године.

Осим признатог успеха у својој струци, имао 
је сређен и срећан породични живот са супру-
гом Сибинком, рођ. Живановић, професором, 
ћерком Зорицом, професором, сином Јанком, 
гинекологом, доктором медицинских наука и 
данас професором на Медицинском факултету 
Универзитета у Крагујевцу, као и са четворо 
унучади.
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Радослав Живић је рођен 14. августа 1927. годи-
не у Доњем Љубешу код Алексинца, у сеоској по-
родици, од оца Стојана и мајке Олге, рођене Вулић. 
Описменио се у месту рођења, а школовао у Нишу 
и Београду. На Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду дипломирао је 1954. године.

Радио је најпре у Здравственој станици 
Алексиначких рудника, а затим прешао на Дечју 
клинику у Нишу, где је напредовао до професора 
Медицинског факултета Универзитета у Нишу и 
директора Дечје клинике. У овој установи је ра-
дио до одласка у пензију 1992. године.

Специјализирао је педијатрију у Београду, а 
специјалистички испит положио 1961. године. 
Хабилитован је за наставника 1966. године на 
Медицинском факултету Универзитета у Нишу. 
Докторску дисертацију под насловом Проблем 
нутритивних анемија у деце југоисточне Србије 
са посебним освртом на етиопатогенезу одбра-
нио је 1974. године на Медицинском факултету 
Универзитета у Нишу. Био је то први докторат 
лекара Дечје клинике у Нишу.

Усавршавао се у Војномедицинској академији 
у Београду (1962/63), Centre d’études sur les 
maladies du metabolisme chez l’enfant у Паризу 
(1970/71) и Clinique hematologique de l’Hôtel-Dieu 
у Паризу (1979/80). 

Објавио је више од 550 радова у земљи и ино-
странству (Француска, Аустрија, Румунија, Грч-

ка, Бугарска, Турска, Тунис, Либија, Индија, Ја-
пан, Аргентина) и три књиге из педијатрије. Био 
је један од аутора уџбеника Клиничка педи -
јатрија главних уредника М. Велисављева, Д. 
Кораћ и М. Јуретића (1988).

Аутор је девет књига белетристике и истори-
ографије: Приче из лекарске ординације, Песме 
старог лекара, Великани нишке медицине, Лекар-
ске новеле, Немирни лекарски дани, Тако је лекар 
видео зло, Запис о чудесном апотекару, Све туге 
дечјег лекара, Да лекару не прође време и Књига о 
болници. Писац је једне књиге енциклопедијског 
карактера Енциклопедија Ниша – здравство, 
дечја заштита, социјална заштита. Објавио је 
приче, песме и расправе у часописима Градина, 
Народне новине, Хаику лист, Јединство, Лекар, 
Нишки весник. У часопису Acta Medica Medianae 
оставио је записе у рубрици „Из бележнице 
сарадника“.

Био је један од једанаесточланог иницијати-
вног одбора за оснивање Медицинске академије 
Српског лекарског друштва 1976. године, откада 
је њен редовни члан. Био је члан Научне групе за 
интерну медицину и Научног већа Академије. 
Организовао је научни скуп Академије Дете и 
рат (1993).

Професор Живић је био председник Удру-
жења педијатара Југославије и председник Пе-
дијатријског актива Подружнице Српског ле-

Проф. др Радослав Живић 
(1927–2012)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу

Проф. др Радослав Живић, доајен и легенда српске педијатрије, један је од очева Дечје интерне 
клинике у Нишу, професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу, редовни члан Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва од њеног оснивања, патриота и књижевник.
Остаће у сећању по многим својим пионирским подухватима, међу којима су и Педијатријски дани, 
годишњи састанак педијатара чији је био иницијатор и оснивач. Захваљујући његовом ентузијазму, 
видовитости и упорности, Педијатријски дани су постали традиционална манифестација и бренд 
града Ниша који је окупљао педијатре из целе Југославије. Тако су Педијатријски дани Ниша постали 
Југословенски педијатријски дани, а након распада Југославије – Педијатријски дани Србије.
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карског друштва у Нишу. Овај актив, са проф. 
др Радославом Живићем на челу, организовао је 
бројне симпозијуме и састанке с различитим 
стручним темама и порукама. Са својим сарад-
ницима из Педијатријског актива и Дечје интер-
не клинике у Нишу покренуо је и успео да очува 
традицију одржавања годишњег педијатријског 
скупа Педијатријски дани.

Проф. Живић је био члан Удружења књижев-
ника Србије и главни уредник научног часописа 
Медицинског факултета Универзитета и Подруж-
нице Српског лекарског друштва у Нишу Acta 
Medica Medianae од оснивања 1962. године до смр-
ти. Такође је био члан уређивачког одбора часо-
писа Zuara Мedical Journal, Acta Facultatis Мedicae 
Naissensis и Apollinem Medicum et Aesculapiu. 

Добитник је бројних признања и награда, 
међу којима су: Награда за научноистраживачки 
рад Српског лекарског друштва (1978), Окто-
барска награда Ниша (1975) и Првомајска на-
града Ниша (1968). 

Носилац је Ордена рада са сребрним венцем 
(1971), Ордена рада са златним венцем (1976) и 
Ордена заслуга за народ са сребрном звездом 
(1986).

Радослав Живић је у браку са Слободанком, 
професорком биологије, добио синове Мишка 
(1956), професора оториноларингологије Меди-
цинског факултета Универзитета у Нишу, и 
Сашу (1960), професора педијатрије истог 
факултета.

Преминуо је 6. априла 2012. године у Нишу.
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Доц. др Никола Павловић
Медицински факултет Универзитета у Нишу
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Доц. др Гордана Станковић-Бабић
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Писати биографију угледних научника и ле-
кара је увек веома тежак задатак, али када је реч 
о мом драгом колеги и пријатељу, професору 
Михајлу – Миши Здравковићу, то је прави иза-
зов. Истаћи све особине – интелектуалне, струч-
не, научне, а пре свега људске – такорећи је не-
могућа мисија. Имао их је тако много, да у овај 
кратки формулар за биографију тешко могу да 
стану.

Михајло Здравковић је рођен 24. марта 1936. 
године у Сомбору, граду познатих уметника, ле-
кара и књижевника. У том равничарском, ба-
чком граду, сеновитих улица кестенова, завр-
шио је основу школу и чувену сомборску гимна-
зију и као многи други одлични ђаци, уписао се 
школске 1954/55. године на Медицински факул-
тет Универзитета у Београду. Као одличан сту-
дент сарађивао је током студија у студентском 
часопису Медицински подмладак, где је и публи-
ковао један веома запажен и за то време аван-
гардан рад под насловом Уринарно излучивање 
калцијума код хроничних нефропатија. Факул-
тет је завршио 1961. године.

По завршеном лекарском стажу и раду у Са-
везном заводу за здравствену заштиту у Београ-
ду, 1965. године дошао је у тадашњу Градску бол-
ницу на специјализацију интерне медицине. У то 
време у Градској болници је постављен за дирек-
тора проф. др Војислав Плећаш, који је, као би-
вши градски секретар за здравље града Београда, 
прихватио задатак да смањи притисак пацијена-
та на, у народу звану, Општу државну болницу и 
прошири и усаврши рад у Градској болници. Тих 
шездесетих година окупила се у Градској болни-
ци елита најбољих професора и стручњака из 
целе Србије, а истовремено директор је створио 
тзв. златну генерацију младих доктора које је 
примао јавним конкурсима на које су се јављали 

најбољи свршени студенти Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду. Први у тој групи 
био је Михајло Здравковић.

Специјалистички испит из интерне медицине 
положио је 1968. године. Радио је на Одељењу за 
кардиологију и одмах 1969. уписао магистарске 
студије из кардиологије које је завршио 1971. го-
дине. У то време код нас још претежно конзерва-
тивна кардиологија захтевала је брзе и одлучне 
промене. Миша Здравковић, како смо га сви зва-
ли, миран, благ, али веома истрајан и упоран, 
заједно с колективом кренуо је у пробоје нових 
инвазивних метода у кардиологији. Наравно, за 
то је требало воље и издржљивости. Тада врло 
напредна француска школа кардиологије била је 
његов узор, а прва стипендија француске владе 
омогућила му је 1972 /73. године усавршавање на 
клиници у Стразбуру, где је радио и чувени вас-
куларни хирург Fountain. Ту је начинио прве ус-
пешне кораке у савлађивању инвазивне ангио-
кардиолошке дијагностике и терапије. Такође, ту 
се упознао с применом ултрасонографије, која је 
постала неизбежна у дијагностиковању кардио-
васкуларних болести. По повратку са усаврша-
вања, Градска болница је набавила ангиограф и 
Михајло Здравковић се прихватио тешке и одго-
ворне обавезе да почне прве ангиографске пре-
гледе болесника према методи Seldinger-а. Тада је 
мало било центара где се то радило.

После боравка на Клиници Lariboisiere у Па-
ризу, код професора Bouvrain-a, 1975. године, 
урадио је и прву коронарографију у тада већ 
Клиничко-болничком центру „Звездара“. Овај 
рад је довео и до наглог развоја васкуларне хи-
рургије у овом клиничком центру. На место на-
челника Хируршке клинике овог клиничко-бол-
ничког центра 1976. године дошао је искусни 
кардиоваскуларни хирург, проф. др Драгош Не-

Проф. др Михајло Здравковић 
(1936–2015)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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дељковић, и започео заједнички рад са Ми-
хајлом Здравковићем. Та сарадња је давала из-
ванредне резултате. Истовремено с корона-
рографијом др Здравковић је увео уградњу 
пејсмејкер а у лечење поремећаја срчаног ритма 
кардиолошких болесника. Убрзо потом на кар-
диолошком одељењу започеле су и припреме 
болесника за кардиохируршке операције, које су 
почеле да се раде и у Клиничко-болничком 
центру „Звездара“, у почетку уз подршку генера-
ла академика Исидора Папа и Војномедицинске 
академије.

Боравак 1978. године на Медицинском фа-
култету у Лунду, на једном од најпрестижнијих 
универзитета, дао му је нове подстреке да почне 
и сам да се бави дијагностиком и терапијом ан-
гиолошких болести које су попримале епиде-
мијске размере. Истовремено је спремао и док-
торску дисертацију под насловом Процена ар-
теријске циркулације радиоизотопском техни-
ком и методом ултразвука код болесника са 
хипертензијом и дијабетесом, коју је одбранио 
1976. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду.

Први је увео одређивање перфузионог при-
тиска на артеријама доњих екстремитета помоћу 
Доплер ултразвучне технике. Касније је ову ме-
тоду проширио и на дијагностику и лечење 
еректилне дисфункције. Примена ових метода у 
хируршким реконструкцијама магистралних 
артерија доњих екстремитета или ампутацио-
ним методама лечења има огроман значај у 
предвиђању резултата лечења и планирању на-
чина хируршког лечења. 

У звање асистента на Катедри за интерну ме-
дицину Медицинског факултета изабран је 1971. 

године, у звање доцента 1978, ванредног профе-
сора 1983, а редовног професора 1989. године. 
Посвећивао је велику пажњу раду на факултету 
и обављао низ значајних функција. Осим преда-
вања из области кардиологије у оквиру предмета 
Интерна медицина на основним студијама, др-
жао је предавања специјализантима из интерне 
медицине, опште медицине, инфективних боле-
сти и спортске медицине и последипломцима из 
кардиологије и ангиологије с васкуларном хи-
рургијом. Био је често члан за оцену подобности 
и одбрану докторских дисертација, магистерију-
ма и супспецијалистичких радова. Ментор је 
био у изради пет докторских теза, осам магис-
тарских теза и шест супспецијалистичких радо-
ва. У два мандата је био шеф Катедре за интерну 
медицину, Катедре за кардиологију и Катедре за 
последипломску наставу из ангиологије и васку-
ларне хирургије Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду. У Удружењу универзитет-
ских наставника био је секретар секције Меди-
цинског факултета.

Начелник Клинике за кардиологију Клинич-
ко-болничког центра „Звездара“ постао је 1983. 
године и на том месту остао до одласка у пензију 
2003. Као руководилац био је вредан, посвећен 
раду и напретку своје клинике, а својим оп-
хођењем био је пример сарадницима, који су га 
следили и тежили да га превазиђу. То је давало 
изванредне резултате и у том периоду Клиника 
за кардиологију била је међу нашим најпозна-
тијим и најпризнатијим клиникама. Резултат 
таквог рада су била и признања у стручним 
круговима.

Др Михајло Здравковић је био веома активан 
члан Српског лекарског друштва. Био је секретар, 

Проф. др Михајло Здравковић је с истом пажњом, марљивошћу и посвећеношћу обављао своје 
стручне и педагошке дужности не занемарујући научноистраживачки рад. Свакако да је један од 
првих кардиолога – у Клиничко-болничком центру „Звездара“ први кардиолог – који је радио коро-
нарографије и ангиоаортографије. Тиме је допринео како развоју кардиологије, тако и кардиовас-
куларне хирургије, и у својој матичној кући и у Србији. То се може назвати златном декадом Кли-
ничко-болничког центра „Звездара“, када је на научном састанку васкуларних хирурга тадашње 
Југославије одржаном 1985. године у Шапцу саопштено и у зборнику радова са тог скупа одштам-
пано 35 радова аутора из овог клиничког центра.
Рад на факултету је веома ценио и придавао му велики значај. Студенти су га волели због његове 
благе и тихе нарави, стрпљивости и отворености за сарадњу. Његова предавања су увек била добро 
посећена. Учествовао је као ментор студентима у изради њихових радова, а касније и магистарских 
теза и докторских дисертација. Као дугогодишњи ментор за интерну медицину и кардиологију, ос-
пособио је много младих кадрова који су после постали значајни лекари Клиничко-болничког центра 
„Звездара“ и других центара у Србији и иностранству.

Сећање проф. др Марка Контића
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а затим председник Кардиолошке секције, пред-
седник Ангиолошке секције, председник Суда 
части и члан Председништва Српског лекарског 
друштва. Био је дугогодишњи рецензент часопи-
са Српски архив за целокупно лекарство, што 
представља велико признање свих лекара Србије, 
и члан Уредништва часописа Кардиологија. 

За ванредног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 1988, 
а за редовног члана 1992. године. Организовао је 
научни скуп под називом Васкуларне промене у 
дијабетес мелитусу (1994) и био предавач на не-
колико других научних скупова. Његова преда-
вања су увек била врло интересантна и актуелна, 
што је било и те како важно у време пре увођења 
интернета и других глобалних мрежа. Био је у два 
мандата члан Председништва Академије, а до 
своје смрти 2015. године веома активан члан На-
учне групе за интерну медицину.

Поред интензивне друштвене, професионалне 
и педагошке активности, проф. др Михајло 
Здравковић је оставио за собом веома значајан 
научни опус. Практично је учествовао у свим раз-
војним програмима кардиологије и ангиологије 
Србије. Био је члан у неколико научних пројеката 
Заједнице науке Србије, а руководилац у два њена 
пројекта: Ентеровирусне инфекције и обољења 
срца и Рана дијагностика мултисегменталне ва-
скуларне болести, могућности секундарне превен-

ције и лечење. Ови пројекти представљају основе 
за даљи развој општедржавног приступа овим 
проблемима и циљевима спречавања инциден-
ције ових стања у нашој популацији. Аутор је пог-
лавља у 17 монографија и 12 универзитетских 
уџбеника за медицински и дефектолошки факул-
тет. За то се може рећи да је огроман рад, као и 
велико признање. Аутор је и коаутор 220 радова, 
13 објављених у страним часописима, а 45 публи-
кованих у целини у домаћим часописима. Значај-
но је дело Клиничка кардиоваскуларна фармако-
логија Т. Кажића и М. Здравковића.

За свој дугогодишњи рад добио је бројне на-
граде и признања, међу којима су Повеља Срп-
ског лекарског друштва и Златна медаља за 
допринос развоју ултразвука. 

Добитник је Награде за научноистраживачки 
рад (1988) и Награде за животно дело (2009) 
Српског лекарског друштва.

Одликован је Орденом рада са златним венцем.
Пензионисан је 2003. године, али је и даље, до 

смрти 2015, радио као консултант за област кар-
диологије у престижним приватним клиникама 
и амбулантама. Његов мото је био да човеку ле-
кар може увек да помогне, а да је и најмања по-
моћ болесном човеку увек велика. У томе је био 
несебичан и посвећен.

Преминуо је 2015. године у Београду, где је и 
сахрањен.

Проф. др Михајло Здравковић, добитник Награде за 
животно дело Српског лекарског друштва као знак 
признања и захвалности за дугогодишњу предану 
стручну и педагошку делатност и допринос 
медицинској науци и пракси. 
На дан Крсне славе Српског лекарског друштва,  
6. маја 2009. године
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Милан Игњатовић је рођен 4. септембра 1925. 
године у Нишу. Основну и средњу школу по-
хађао је у Љубљани и Нишу. Прекинуо је школо-
вање због одласка у Народноослободилачку 
борбу, а матурирао је 1946. године. Најпре је сту-
дирао права, а потом је уписао Медицински фа-
култет Универзитета у Београду, где је дипломи-
рао 1957. године.

Запослио се на Неуропсихијатријској клини-
ци, где је радио до пензионисања 1990. године. 
Специјалистички испит из неуропсихијатрије 
положио је 1962. у Београду, а од 1965. до 1984. 
године био је начелник Отвореног пси-
хијатријског одељења на Авали, које је било у 
склопу Неуропсихијатријске клинике. Он је ово 
одељење развио до нивоа Центра за неурозе и 
гранична стања „Авала“, који је постао савремена 
установа позната у земљи и иностранству. То је 
био републички стручно-методолошки центар у 
области клиничке психијатрије и психотерапије. 
Заслугом проф. Игњатовића отворена је на Ава-
ли и Дневна болница, друга у Београду. Од 1984. 
до 1989. године био је први директор новоосно-
ване Психијатријске клинике Клиничког центра 
Србије, која је настала спајањем два, тадашња 
ООУР-а, „Владимир Ф. Вујић“ и „Авала“.

У звање асистента при Катедри за неуропси-
хијатрију Медицинског факултета Универзитета 
у Београду изабран је 1962. године, у звање до-
цента 1969, ванредног професора 1979, а редов-
ног професора 1984. Године 1972. основао је по-
следипломске студије из психотерапије на Ме-
дицинском факултету у Београду и руководио 
њима до одласка у пензију 1990. године. То је био 
први институционализовани облик из психоте-
рапије у Југославији. Досад је кроз ову школу 
прошло око 300 лекара и психолога, а одбрањено 
је 30 магистратура. Проф. Игњатовић је био 

ментор у изради 27 магистарских радова и 14 
докторских дисертација. Од 1987. до 1990. годи-
не био је шеф Катедре за неуропсихијатрију.

Посвећивао је много пажње образовању кад-
рова из области неуропсихијатрије и болести за-
висности. На Авали је са стручним тимом започ-
ео организацију стручних семинара 1977. године. 
Ови семинари су постали традиционални и одр-
жавају се и данас сваке године, а стекли су велики 
углед у земљи и ван ње. Сви радови су објављива-
ни у зборнику „Авалске свеске“, чији је уредник 
био проф. Игњатовић, које су постале значајна 
литература у образовању психијатара, психолога 
и социјалних радника. Када је изабран за председ-
ника Републичке стручне комисије за област не-
уропсихијатрије, болести зависности и неурохи-
рургије (1979. и 1981), ова комисија је организо-
вала неколико едукативних семинара из наведе-
них области и припремила зборнике радова.

Поред хабилитационог рада за звање универ-
зитетског наставника, који је прихваћен 1969. 
године, и докторске дисертације под насловом 
Клинички облици параноидних реакција у нашој 
култури, коју је одбранио 1979. године, проф. 
Игњатовић је објавио 84 рада, од којих 65 у до-
маћим часописима с рецензијом и 19 у међуна-
родним часописима. Коаутор је четири моногра-
фије, међу којима су Душевни живот човека и 
Зависност од дрога и лекова – наркоманије, и 
уџбеника из психијатрије.

За члана Академије медицинских наука Срп-
ског лекарског друштва изабран је 1979. године 
и активно учествовао у њеном раду. Био је један 
од организатора и предавач на семинару Меди-
цински приступ у лечењу и рехабилитацији за-
висника од дроге (наркоманија).

Проф. Игњатовић је био активан члан Срп-
ског лекарског друштва, а у два наврата је биран 

Проф. др Милан Игњатовић 
(1925–2002)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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за председника његове Психијатријске секције 
(1972, 1974). На Седмом конгресу психотерапе-
ута Југославије, одржаном 1983. године на Бледу, 
изабран је у Управни одбор Удружења психоте-
рапеута Југославије.

Био је оснивач и дугогодишњи главни и одго-
ворни уредник мултидисциплинарног часописа 
Ергономија и стручно-научног часописа за боле-
сти зависности Алкохолизам, као и члан Изда-
вачког савета часописа Енграми.

Оно што посебно карактерише проф. Игња-
товића јесте то што је још од ране младости био 
веома ангажован у различитим друштвено-по-
литичким делатностима и организацијама. Био 
је учесник Народноослободилачке борбе и члан 
Савеза комунистичке омладине Југославије од 
1941. године. Био је резервни мајор Југословен-
ске народне армије. Такође је био веома активан 
у политичком животу Медицинског факултета 
и два пута је био секретар факултетског комите-
та Савеза комуниста Србије. Од 1980. до 1982. 
године био је председник Савета Медицинског 
факултета. Био је посланик Савезне скупштине 
(1963–1967), а круна његовог политичког ангаж-

мана је избор за члана Централног комитета Са-
веза комуниста Србије. Кроз свој друштвено-
политички ангажман, у којем се високо котирао, 
проф. Игњатовић, као врсни организатор, учи-
нио је много за развој психијатрије у Београду и 
Србији.

За свој рад добио је многа признања и награ-
де, од којих су најзначајнији: Повеља Српског 
лекарског друштва, Награда за животно дело 
Српског лекарског друштва (1988), Повеља Уд-
ружења психијатара Југославије, Плакета Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду 
(1970), Плакета Града Београда (1974) и Награда 
студената Београдског универзитета за научни 
рад асистената (1964).

За време рата одликован је Орденом за хра-
брост и Орденом заслуга за народ са сребрним 
зрацима, а после рата Орденом братства и једин-
ства са златним венцем, Орденом рада са црве-
ном заставом и Орденом рада са златним 
венцем.

Преминуо је 10. јуна 2002. године. Сахрањен 
је у Београду.

За проф. др Милана Игњатовића се објективно може рећи да је био стамена личност и да су га кра-
силе многе особине. Био је изванредних креативних потенцијала, бриљантне социјалне интелиген-
ције, изузетно самосвестан и стабилан, изванредан лидер и организатор тимског рада.
Избор и рад у психијатрији су специфични. Тачно је да је психијатрија и наука и вештина, али у исто 
време у њој има елемената уметности, за шта је увек потребан таленат. Професор Игњатовић је био 
даровит психијатар и психотерапеут. Био је личност која се уважава и памти и која шири око себе поље 
сигурности и толерантности. На њега се може применити Мојсијев принцип: „Ја сам онај који јесам.“
Ништа догматски није прихватао, осим можда у првим годинама младалачког заноса. Човека и 
живот је схватао као вечити неиспитани космос, који ће увек бити велика тајна и изазов за све гене-
рације људских бића. Схватао је да је важно бити у току са својим временом и народом у свим ње-
говим посртањима и успесима, а знао је да је увек важно поставити питање како помоћи човеку у 
угроженој егзистенцији, када је дошло до личног слома, душевне кризе или обољења. Анализирао 
је личност и помагао човеку интегративним концептом. Са годинама професионалног рада и живота 
његова мудрост се повећавала. Сумње су расле, а питања су се умножавала; постављао их је добро-
намерно, са прихватљивом дозом хумора, при чему ни себе није штедео. Заиста у тој врсти дијалога 
и конверзације био је више него даровит.
Као велики учитељ и едукатор млађим колегама дозвољавао је у развоју пуно слободе, уз развијање 
личне одговорности према сваком пацијенту. Колегама је указивао на то да је важно да у раду при-
мењују принцип да „речи буду благе, а аргументи јаки“. Био је на трагу хришћанске етике знајући 
да човека не погани оно што улази у уста, већ оно што из њих излази.
Професор Игњатовић је био доказани родољуб, који је знао вредности, али и слабости свога народа. 
Увек је мислио и говорио да без слободе нема прогреса народа ни његових припадника. У своме 
раду о нормалности написао је мисао која може остати као вечна сентенца да „човек који нема 
слободе не може да буде нормалан“.
Проф. др Милан Игњатовић оставио је дубоки траг не само у психијатрији већ у свеукупној меди-
цинској и друштвеној мисли у Београду и Србији.

Сећање проф. др Мирославе Јашовић-Гашић
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Владета Илић је рођен 22. септембра 1922. го-
дине у Штипу. Основну школу и гимназију је 
завршио 1941. године у Београду. На Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду дипло-
мирао је 1952. Као студент медицине је од 1947. 
до краја студија радио на тадашњој Другој хи-
руршкој клиници. Његова друга кућа била је 
Уролошка клиника, на којој је радио од 1952. до 
одласка у пензију 1987. године. Током студија 
награђен је I и II наградом за радове Конгени-
тална анатомија положаја бубрега и Хируршко 
лечење хипертензије на првом послератном кон-
курсу за научне радове студената медицине. 

Специјализацију из урологије завршио је 
1956. године с одличним успехом. Осим усавр-
шавања у земљи, провео је 1958. године три ме-
сеца у Лиону, у Француској, код професора 
Cibert-a. Тада је за рад Хирургија великог бубрега 
добио звање страног асистента Медицинског 
факултета у Лиону.

За начелника одељења Уролошке клинике у 
Београду постављен је 1965. године. Заменик уп-
равника Уролошке клинике постао је 1970, а 

председник Колективног пословног одбора 
1978. године. Такође је био председник Управног 
одбора и Савета Уролошке клинике.

У звање асистента за предмет Урологија при 
Катедри хирургије Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду изабран је 1954. године. 
Хабилитациони рад му је усвојен 1960. У звање 
доцента изабран је 1961, а редовног професора 
1978. године. Звање доктора медицинских наука 
је стекао 1977. године одбраном докторске ди-
сертације под насловом Корелација анатомског 
и клиничког налаза код туберкулозе лечене ан-
титуберкулотицима на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду.

Поред редовне наставе држао је и предавања 
на последипломским и специјалистичким сту-
дијама из урологије и опште хирургије. Био је 
ментор у неколико магистарских радова и док-
торских дисертација. Био је и председник испит-
не комисије за полагање специјалистичког ис-
пита из урологије.

Посебно се интересовао за гинеколошку уро-
логију. Скоро 25 година био је консултант обе 

Проф. др Владета Илић 
(1922–1994)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. др Владета Илић је имао велико разумевње и толеранцију за младе лекаре и своје сараднике. 
Гајио је танани смисао за хумор, пун ироније и самоироније, под утицајем галског духа, чему је 
допринело усавршавање у Француској. У време када је у овој земљи скоро све било без дилеме, он 
је свим проблемима струке и организације рада знао да да ширину у приступу, господски храбрећи 
друга мишљења, схватајући сву деликатност нашег позива. Уводећи нове начине рада, с наглаша-
вањем конзилијарног приступа у лечењу најтежих, првенствено уроонколошких обољења, утицао је 
на промену схватања о неприкосновеном лекару појединцу, што је погодовало развоју мултидисци-
плинарног приступа у лечењу, пионирском у то време. Поставио је темеље добре сарадње уролога 
с онколозима, гинеколозима и лекарима базичних грана медицине.
У већ значајној традицији српске урологије и Уролошке клинике у Београду, он ће остати као један 
од твораца добре школе саздане на свим правим вредностима светске и европске медицине, што 
никада није било лако у нашим условима. Био је од оних што виде далеко преко брда, у будућност, 
и све подстиче на тај пут.

Проф. др Милан Ђокић, ученик и сарадник проф. др Владете Илића
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гинеколошко-акушерске клинике у Београду. 
Посебно је био заинтересован за лечење стери-
литета. Био је пионир у области мушког инфер-
тилитета код нас. Као дугогодишњи сарадник 
гинеколошких клиника значајно је допринео 
развоју мултидисциплинарног приступа уроги-
неколошким обољењима. У оквиру Гинеколош-
ко-акушерске клинике Медицинског факултета 
Универзитета у Београду основао је саветова-
лиште за мушки инфертилитет. У сарадњи са 
гинеколозима и ендокринолозима бавио се и 
проучавањем хормонских рецептора у ткиву 
тестиса. Тиме је дао значајан допринос лечењу 
мушке неплодности код нас.

Значајна је и његова делатност у лечењу уро-
гениталних тумора. Залагао се за мултидисци-
плинарни приступ лечењу ових тумора и при-
мени радиолошке и цитостатске терапије. 

Значајна су и његова запажања у погледу избо-
ра времена за репараторне операције код повреда 
мокраћних путева током гинеколошких интер-
венција. Као вишегодишњи члан конзилијума 
Института за онкологију и радиологију у Београ-
ду дао је свој допринос познавању проблема озра-
чене бешике при зрачењу карцинома грлића ма-
терице. Покушао је да класификује ове промене 
и истакне значај уролога у њиховом лечењу.

Према подацима из 1992. године, објавио је 
167 радова у домаћим и страним часописима. Од 
укупног броја радова самостални аутор био је у 

31 раду, носилац рада у 61, а учесник у раду са 
другим ауторима 73 пута. Осим радова у часо-
писима и зборницима, био је главни референт 
на II конгресу уролога Југославије, који је одр-
жан 1968. године на Бледу. Неколико пута је био 
кореферент на конгресима у нашој земљи.

Проф. Илић је био активан члан Српског ле-
карског друштва и његових секција. Председник 
Уролошке секције био је од 1970. до 1972. године. 
За потпредседника Удружења уролога Југосла-
вије изабран је 1968. године. Такође је био члан 
Удружења хирурга Југославије, Француског уро-
лошког друштва, Societe internationale d’urologie, 
Француског уролошког друштва лекара града 
Париза и Друштва за дијализу и транспланта-
цију (Европска секција). 

Био је и члан уредништва часописа Уролошки 
архив.

За члана Медицинске академије (данас Акаде-
мије медицинских наука) Српског лекарског 
друштва изабран је при њеном оснивању 1976. 
године, и отада је био члан Хируршке научне гру-
пе. Када је Академији поверен задатак да бира ле-
каре у звање примаријуса, проф. др Владета Илић 
је изабран у комисију за хируршку научну групу.

Добитник је Седмојулске награде (1979). Од-
ликован је Орденом рада са златним венцем 
(1974).

Преминуо је 1994. године и сахрањен је у 
Београду.
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Проф. др Велибор Марковић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Био је омиљена личност међу младим уролозима, али и међу другим члановима колектива. Није 
знао да се наљути. За све је имао лепу реч и разумевање. Нарочиту пажњу поклањао је лекарима на 
специјализацији, који су осећали његову очинску бригу и разумевање. У операционој сали је владала 
пријатна атмосфера, а понекад се чула и тиха музика. У случају да нешто запне, ту су били Он и 
његове охрабрујуће речи: „Ти то можеш!“ Због тога ће проф. Илић остати у памћењу свих оних који 
су учили од њега.

Сећање проф. др Велибора Марковића 
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Чедомир Илић је рођен 6. октобра 1919. годи-
не у селу Боњинце, у лесковачком срезу. Син 
имућних родитеља, занатлија, произвођача ци-
гала, одрастао је и школовао се у Бугарској. У 
Пловдиву, где су његови родитељи имали цигла-
не, завршио је основну школу и гимназију на 
француском језику. Отуда потиче његово добро 
познавање француске културе и лакоћа у изра-
жавању на француском језику. Студије медицине 
почео је у Београду, а завршио на Медицинском 
факултету у Софији. Специјализацију оторино-
ларингологије завршио је у Софији, на клиници 
тада веома познатог професора Белинова.

У духу тог времена др Илић се определио за 
левичарски покрет, којем је остао доследан до 
краја живота, не угрожавајући своје сараднике 
другачијих схватања и ставова. После завршене 
специјализације остао је још извесно време у 
Софији, где је убрзо, због испољених патриот-
ских осећања, био ухапшен и осуђен на вишего-
дишњу робију. Из затвора је изашао разменом 
осуђеника – групе Бугара који су били осуђени 
и служили казну у Југославији.

Године 1956. почиње да ради на Оторинола-
ринголошком одељењу Градске болнице, одакле 
је 1957. отишао на Оториноларинголошку кли-
нику Медицинског факултета Универзитета у 
Београду за асистента. Наредне године (1958) 
провео је осам месеци на усавршавању на кли-
ници проф. Portmann-а у Бордоу (Француска). 
По повратку се вратио у Градску болницу 1959. 
године, а после одласка начелника, прим. Б. Се-
кулића у пензију 1960, постављен је за начелника 
Оториноларинголошког одељења, којим је руко-
водио до пензионисања у јесен 1985. године. Под 
његовим руководством ово одељење се непреки-
дно развијало – и просторно, и опремом, и кад-
ровски – и 1975. године је прерасло у Институт 

за болести грла, носа и ува, а касније у Клинику 
за уво, грло и нос Клиничко-болничког центра 
„Звездара“ са 72 постеље.

Сарадници др Илића на Оториноларинго-
лошком одељењу били су лекари специјалисти 
које је затекао, као и млади специјалисти које је 
запослио, а који ће бити неколико деценија но-
сиоци стручног рада овог одељења. Шездесетих 
година прошлог века и нешто касније на 
Одељење је примљена група младих лекара који 
су специјалистички стаж обавили на овом 
одељењу и после положеног специјалистичког 
испита наставили своју професионалну делат-
ност у истој установи.

После оснивања наставне базе Стоматолош-
ког факултета у Клиничко-болничком центру 
„Звездара“ прим. др Чедомир Илић 1974. године 
постао је оснивач и први наставник Катедре за 
оториноларингологију на Стоматолошком фа-
култету Универзитета у Београду. Своју нас-
тавничку каријеру почео је 1975. као доцент, с 
три асистента, а пензионисан је у звању редов-
ног професора. Био је ментор у изради неколико 
магистарских теза и докторских дисертација, а 
годинама је био члан Комисије за полагање спе-
цијалистичког испита из оториноларингологије. 
Одмах после избора у звање наставника објавио 
је уџбеник Болести ува, носа и грла (1976) за сту-
денте стоматологије, а потом и Практикум из 
оториноларингологије (са Н. Бановић-Ђурано-
вић, 1981) и Обољења ува, носа и грла (са Р. Дер-
генцом, 1990).

Проф. др Илић је објавио више од 50 радова, 
приказа и саопштења у земљи и иностранству, а 
највише се бавио цистичним творевинама у ото-
риноларинголошкој области, где је много допри-
нео расветљавању тог проблема. Из те области 
је и његова докторска дисертација.

Проф. др Чедомир Илић 
(1919–2001)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду
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Био је врло активан члан многих струковних 
удружења у којима је обављао и значајне функ-
ције, међу којима су: генерални секретар Срп-
ског лекарског друштва, генерални секретар, 
председник и почасни потпредседник Савеза 
лекарскох друштава Југославије, председник 
Оториноларинголошке секције Српског лекар-
ског друштва, почасни члан Друштва лекара 
Словачке, почасни члан Чехословачког лекар-
ског друштва, председник и почасни члан Бал-
канске медицинске уније и почасни члан 
Друштва оториноларинголога Грчке.

За редовног члана Медицинске академије 
Српског лекарског друштва изабран је при ње-
ном оснивању 1976. године. Био је члан првог 
Председништва Академије и активно учество-
вао у његовом раду. 

Добитник је бројних признања, међу којима 
је и плакета Општине Звездара која му је до-
дељена поводом 30. годишњице ослобођења 
Београда.

Одликован је Орденом заслуге за народ са 
сребрним венцем, Орденом рада са црвеном за-
ставом и Орденом пријатељства народа председ-
ника Совјетског Савеза за изузетан допринос 
сарадњи народа Совјетског Савеза и Југославије. 
Такође је витез Ордена Легије части француске 
владе, који му је 14. јула 1991. додељен за допри-
нос француској култури.

Последње дане живота проф. др Чедомир 
Илић провео је на Клиници, чији је био дугого-
дишњи начелник, окружен пажњом и негом. 
Преминуо је 20. марта 2001. године.

У раздобљу у којем је др Чедомир Илић био на челу Оториноларинголошког одељења оно се шири 
просторно, наменски реновира, опрема најмодернијим апаратима и инструментима, тако да је то 
одељење постало једно од најмодернијих и најуређенијих оториноларинголошких одељења у Србији, 
у којем су се обављала сва испитивања, дијагностика и терапија, као и све операције из области 
оториноларингологије. 
Године 1962. прим. Илић организовао је савремено опремљен фоно-аудиолошки центар, у којем су 
радила два лекара аудиолога, нешто касније психолог, логопед, сурдопедагог и фонијатар. 
Из многих места у Србији велики број младих лекара провео је специјалистички стаж из оторино-
ларингологије на Оториноларинголошком одељењу Градске болнице.
Проф. др Чедомир Илић оставио је леп траг за собом. Остаће у сећању његова висока етичност и 
професионалност у односу према болеснику, а многобројне колеге и сарадници, упркос његовим 
повременим оштрим реакцијама, не могу му оспорити изузетну добронамерност и разумевање.

Љиљана Милојевић-Шуловић
Из чланка У спомен. Чедомир Илић (6. Х 1919 – 20. III 2001) 

Литература

Андрејевић М. Стварали су Градску болницу, 1936–2006. Београд: КБЦ Звездара; 2007. стр. 60–61.
Костић МК. Прилог историји Академије медицинских наука Српског лекарског друштва 1976–2006. Београд: 

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва; 2006.
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Проф. др Драгослава Ђерић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Проф. др Ненад Арсовић
Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Предраг Станковић 
Медицински факултет Универзитета у Београду
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Миодраг Јашовић је рођен 5. јула 1921. године 
у Пећи, у учитељској породици. Мајка Филипа 
Јашовић (рођ. Симић-Мартиновић) била је једна 
од првих школованих жена на Косову, а отац 
Матеја, такође учитељ, био је управник школе у 
Пећи.

Гимназију је завршио 1939. године у Пећи. Ма-
турирао је пре навршених 18 година, с одличним 
успехом, као један од најбољих ђака генерације. 
Исте године уписао је Медицински факултет 
Универзитета у Београду. Године 1941. прекинуо 
је студије као студент четвртог семестра, да би 
учествовао у народноослободилачкој борби. Ап-
рила 1942. године ухапшен је и отеран у концен-
трациони логор у Албанији и Италији (острво 
Устика). Крајем 1943. године, по изласку из лого-
ра, укључио се у илегални рад у организацијама 
Народноослободилачког покрета у Београду и ту 
остао до ступања у Југословенску народну армију 
августа 1944. У Народноослободилачкоj војци 
био је референт санитета V косметовске бригаде, 
а затим референт санитета бригаде КНОЈ за Кос-
мет. Новембра 1946. године упућен је као официр 
да заврши студије медицине. Дипломирао је 
фебруара 1951. на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду са средњом оценом 9,5, као 
најбољи студент генерације заједно са проф. др 
Николом Волфом, а за овај успех добио је новча-
ну награду од факултета.

После завршеног стажа и Санитетске офи-
цирске школе, где је био први у рангу, радио је као 
начелник Санитета пука до краја 1953. године. Од 

тада до 1955. године био је начелник Санитета 
гардијске дивизије у Београду. Са те дужности 
упућен је на специјализацију из радиологије 1955. 
године. Специјалистички испит је положио с од-
личним успехом 1958. Након тога ступио је на 
дужност у Радиолошком институту Војномеди-
цинске академије, а од 1969. године постао руко-
водилац и начелник овог института. У звању са-
ветника провео је две године пред одлазак у пен-
зију 1988, у чину санитетског пуковника.

Јуна 1961. године изабран је за доцента за 
предмет Радиологија, а 1969. за ванредног про-
фесора радиологије. Реизабран је у звање ван-
редног професора 1976. и 1984. године, и у том 
звању остао до одласка у пензију.

На усавршавању у иностранству боравио је 
1961. године три месеца у Паризу, где је изучавао 
инвазиону дијагностику обољења срца и крвних 
судова. Током 1965. године боравио је два месеца 
на Универзитетској клиници Hammersmith у 
Лондону, где је изучавао проблеме леве катете-
ризације и коронарографије.

Био је двадесет година руководилац Катедре 
радиолошко-хемијско-биолошке заштите у Сани-
тетској официрској школи, стални предавач и 
професор на последипломској настави на Меди-
цинском, Природно-математичком и Технолош-
ко-машинском факултету (Медицинско-биолош-
ки одсек). Био је професор и на Вишој медицин-
ској школи и један од оснивача и иницијатора за 
оснивање Одсека виших радиолошких технича-
ра. Неколико година је био руководилац ове шко-

Проф. др Миодраг Јашовић 
(1921–2000)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Војномедицинске академије у Београду

Проф. др Јашовић је један од пионира и оснивач школе за ангиографске прегледе и интервентне 
методе у радиологији у нашој земљи. Својим радовима, као и бројним иступањима на разним струч-
ним скуповима у земљи и иностранству из ове области, познат је ван граница наше земље. Низ са-
времених метода је уведено код нас и оне се данас рутински изводе у нашим установама, потпуно 
или претежно захваљујући професору Јашовићу.
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ле, а током његовог мандата дипломирало је око 
120 стручњака овог дефицитарног кадра.

Такође, био је стални члан комисије за пола-
гање специјалистичких испита из радиологије, 
а више од двадесет година председник испитне 
комисије СР Србије за предмет Радиологија. 
Проф. др Јашовић је био веома активан на пољу 
наставне делатности, где је своје велико знање и 
богато искуство преносио на млађе колеге и са-
раднике. Под његовим руководством специјали-
зацију је завршило око 50 војних лица и око 90 
лекара са службом у нашим грађанским здрав-
ственим установама.

Проф. Јашовић је показао велике организа-
ционе способности, посебно док је био руково-
дилац Института за радиологију Војномедицин-
ске академије. Као резултат тога рада, може се 
слободно рећи да је Радиолошки институт Вој-
номедицинске академије данас установа таквог 
ранга – како у погледу организације и интегри-
саности службе, тако и у погледу кадрова и оп-
реме – да служи за пример свим осталим слич-
ним здравственим организацијама у нашој 
земљи. Посебну умешност проф. Јашовић је по-
казао у извршавању задатака повезивања ци-
вилне здравствене службе с радиолошком служ-
бом тадашње Југословенске народне армије у 
ставу с концепцијама општенародне одбране. 

Пуковник проф. др Миодраг Јашовић објавио 
је више од 120 стручно-научних радова у нацио-
налним и страним часописима и зборницима. 
Коаутор је монографије Ангиокоронарографија 
(1959), а значајна су и два поглавља у уџбенику о 
конгениталним срчаним манама (1974).

Анализирајући научне и стручне радове, они 
би се могли поделити у две основне групе: радо-
ви из опште радиологије, у којима је обрађена 
проблематика из разних домена класичне ради-
ологије, и радови из кардиоваскуларне и интер-
вентне радиологије, области која је код нас рела-
тивно мало обрађивана у то време, те је свака 
публикација посебан допринос нашој медицин-
ској литератури. Све његове радове одликују 
систематичност при излагању садржаја и логич-
ност у извођењу закључака, што, између осталог, 

говори и о професоровом широком не само ра-
диолошком већ и медицинском знању.

У оквиру научноистраживачке активности 
проф. Јашовић је радио на одговорним задацима 
из области трансплантације бубрега и на број-
ним проблемима у вези с њиховим клиничким 
испитивањем. Такође је учествовао у раду на 
испитивању реноваскуларне хипертензије, у об-
ради хируршких проблема крвних судова, како 
код људи, тако и на експерименталном материја-
лу пресађивања венских графтова. На конгресу 
у Лијежу, заједно са проф. др Обрезом, излагао 
је резултате лечења артеријске хипертензије ме-
тодом транслуминалне дилатације. У то време 
то је била највећа серија болесника у Европи.

Био је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва и дуже од десет година (у три мандата) 
председник Секције за радиологију и нуклеарну 
медицину Српског лекарског друштва. Био је 
члан проширеног комитета European Society of 
Cardiovascular and International Radiology и Уп-
равног одбора Удружења радиолога Југославије. 
Такође је био члан Уређивачког одбора часописа 
Acta Radiologica.

Редовни члан Медицинске академије Српског 
лекарског друштва био је од њеног оснивања 
1976. године. Био је један од организатора струч-
ног састанка Академије Новине у радиологији 
(1987) и научног скупа Интервентна радиоло-
гија – савремено стање (1999).

Учествовао је у раду и организацији свих 
стручних манифестација радиолога у нашој 
земљи, почев од стручних састанака, преко ин-
терсекцијских, до међународних. Због његовог 
великог искуства и организационе способности, 
а посебно због изузетног ауторитета који је ужи-
вао у круговима радиолога Југославије, редовно 
је активно учествовао у организацији свих сим-
позијума и конгреса, некада као потпуни орга-
низатор, а некада као представник радиолога на 
територији Југославије.

Проф. Јашовић је био лекар и стални члан 
Конзилијума председника СФР Југославије Јо-
сипа Броза Тита. Био је у почасној стражи поред 
одра преминулог председника.

Целокупна животна и професионална активност пуковника професора др Миодрага Јашовића го-
вори о томе да је реч о врло афирмисаном стручњаку који је уживао велики углед међу домаћим и 
страним стручњацима из области радиологије. Његове организационе способности, иницијативност 
и креативност у раду омогућили су му да значајно доприносе увођењу многих сложених дијагностич-
ких метода радиологије, али и у организацији ове службе, како у оквиру оружаних снага, тако и 
цивилне здравствене заштите.
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За свој рад одликован је бројним ратних и 
мирнодопских одликовањима. Носилац је Сед-
мо јулске награде Србије за 1983. годину. 

Преминуо је 30. септембра 2000. године и са-
храњен је, по сопственој жељи, без комемора-
ције, говора и цвећа, уз војне почасти на Новом 
гробљу у Београду.

Литература и извори података

Биографија проф. др Миодрага Јашовића. Архива Академије медицинских наука Српског лекарског друштва
Реферат за реизбор проф. др Миодрага Јашовића из 1984. године. Референти: проф. др Златко Меркаш, 

проф. др Војислав Ћосић и проф. др Милош Бекерус. Из личне архиве проф. др Мирославе Јашовић-
Гашић и Матеје М. Јашовића

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 83.

Проф. др Мирослава М. Јашовић-Гашић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Рођен је 29. априла 1934. године у Мачванском 
Причиновићу. На Стоматолошком факултету 
Универзитета у Београду дипломирао је 1963. го-
дине. Специјалистички испит из стоматолошке 
протетике положио је 1969, а специјалистички 
испит из социјалне медицине с организацијом 
здравствене службе 1982. године. То му је омо-
гућило да се у свом раду, поред стоматолошке 
протетике, успешно бави и социјалном медици-
ном и организацијом здравствене службе и да у 
тим областима постигне значајне резултате.

Др Миодраг Јевремовић је био дугогодишњи 
директор Градског завода за зубнолекарску заш-
титу, помоћник министра здравља СР Србије и 
директор Дома здравља „Стари град“ у Београду.

Било је запажено његово ангажовање у шко-
ловању и стручном усавршавању свих профила 
зубноздравствених радника. Према одлуци Са-
вета Градског завода за зубнолекарску заштиту 
из октобра 1974. године, постављен је за главног 
ментора у Заводу и руководио је специјалистич-
ком обуком зубних лекара који су обављали део 
специјалистичког стажа у овој установи. Био је 
члан Комисије за полагање стручних испита ви-
ших зубара, зубара, виших зубних техничара и 
зубних техничара, а школске 1967/68. године био 
је предавач на течају за зубарске асистенте.

Поред стручног рада и друштвених актив-
ности прим. др Миодраг Јевремовић је посвећи-
вао пажњу и научноистраживачком раду, а ре-
зултате својих исраживања приказао у око 100 
радова који су објављени у домаћим часописима 
и саопштени на разним стручним скуповима.

Члан Српског лекарског друштва и његове 
Стоматолошке секције постао је 1964. године. 
Показао је изузетну активност у раду ове секције 
учествујући у свим њеним делатностима, као и 
у органима Секције. Био је члан Управног одбо-

ра Стоматолошке секције 1965. и 1966. године, 
потпредседник Управног одбора Подружнице 
Београда, члан Председништва Српског лекар-
ског друштва, председник Стоматолошке 
секције 1975. године и члан Управног одбора 
Стоматолошке секције од 1976. године. Учество-
вао је активно на састанцима Стоматолошке 
секције и других секција Српског лекарског 
друштва излажући своје радове, али и предлоге 
и мишљења која су била врло битна и као таква 
прихваћена. Био је члан Уређивачког одбора ча-
сописа Стоматолошки гласник Србије.

Редовни члан Медицинске академије Српског 
лекарског друштва био је од њеног оснивања 
1976. године.

Истицао се изузетном друштвеном активно-
шћу као члан Савета за здравствену и социјалну 
политику Скупштине општине Врачар, Зубноле-
карске комисије Здравственог центра Београда, 
Комисије за друштвено-економске односе, Коми-
тета Савеза комуниста Врачар, Зубнолекарске 
комисије Здравственог савета Града Београда и 
др. Значајно је допринео унапређењу здравствене 
заштите становништва и у доношењу норматива 
и стандарда за зубнолекарску заштиту који су 
примењени у зубнолекарској служби Београда.

Посебан допринос даљем развоју и плани-
рању зубнолекарске службе Београда прим. др 
Миодраг Јевремовић дао је кроз анализе здрав-
ственог стања становништва и степена иско-
ришћености капацитета зубноздравствене 
службе Београда. Ове анализе су прихваћене и 
позитивно оцењене у Градском секретаријату за 
здравство, рад и социјалну политику, као и у Са-
моуправној интересној заједници здравственог 
осигурања радника.

Добитник је бројних плакета и признања, 
међу којима су: Захвалница Српског лекарског 

Прим. др Миодраг Јевремовић
 (1934–2001)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Примаријус од 1976. 
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друштва поводом стогодишњице постојања 
Друштва, Захвалница Организационог одбора 
Десете стоматолошке недеље у Приштини, у 
знак признања за организацију тог састанка, и 
Спомен-плакета Града Београда поводом триде-
сетогодишњице ослобођења града, у знак при-
знања за рад и залагање на изградњи Београда.

Награђен је и Републичком наградом „Др 
Драгиша Мишовић“, Октобарском наградом 
Града Београда и Октобарском наградом 
Општине „Стари град“ у Београду.

Одликован је Орденом рада са сребрним вен-
цем и Орденом рада са златним венцем.

Преминуо је 2001. године у Београду.

Прим. др Миодраг Јевремовић је био изузетан познавалац проблематике зубнолекарске службе, а 
његова активност у организацији ове службе у Београду била је веома запажена. Његови предлози за 
организовање зубнолекарске службе базирани су на савременим концепцијама, па су знатно допри-
носили њеном раду и служили као база за програмирање и организовање ове службе у Београду. 
Посебан допринос прим. др Миодраг Јевремовић је дао као иницијатор и активан учесник при фор-
мирању Градског завода за зубнолекарску заштиту у Београду. Знатно је допринео стручном органи-
зовању ове сложене радне организације и њеном организовању на принципу новог Устава. Ова радна 
организација је постала битан фактор у организовању целокупне зубнолекарске службе у Београду 
као стручно-методолошке установе, чему је прим. др Миодраг Јевремовић дао велики допринос. 

Из Предлога Градског завода за зубнолекарску заштиту 
за избор прим. др Миодрага Јевремовића за члана 

Медицинске академије Српског лекарског друштва

Литература

Предлог Стручног колегијума Градског завода за зубнолекарску заштиту за избор прим. др Миодрага Јевре-
мовића за члана Медицинске академије Српског лекарског друштва. 25. новембар 1976. Архива Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 84.

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Када је децембра 2008. године испраћен на 
неповратно путовање, за др Душаном Јовано-
вићем је остала лепа прича о једној генерацији 
лекара у Војводини. Др Јовановића нема, а прича 
живи, памти се и преноси генерацијама младих 
лекара. То је прича о човеку који је сањао да буде 
хирург и који је остварио сан у најлепшем обли-
ку његовог значења.

Др Душан Јовановић је имао заиста живот 
вредан узбудљивог романа, који никада неће 
бити написан.

Рођен је 18. јануара 1922. године у Новом 
Саду, у грађанској породици средњоевропске 
културе и обичаја. У њој је стекао примерно вас-
питање и чврсте етичке норме које су одредиле 
његов даљи животни пут.

По завршеној гимназији одлучио се за сту-
дије медицине. Започео их је пре рата у Загребу, 
наставио у Сегедину, а дипломирао 1949. године 
у Београду. После завршених студија одлучио је 
да себи испуни жељу и постане хирург. Специја-
листички испит из опште хирургије положио је 
1953. године, а специјалистички испит из дечје 
хирургије 1956. Пионирски посао стварања 
нуклеуса дечје хирургије у Новом Саду обављао 
је с великим ентузијазмом, доследно следећи 
свој унутрашњи глас љубави према деци. Као и 

сви слични подухвати, ни овај није ишао лако. 
У почетку је дечја хирургија била „пасторче“ 
велике хирургије. Требало је много стрпљења, 
дипломатије и самопрегора да би се етаблирала 
нова струка. Дипломатски манири и широка 
култура помогли су др Д. Јовановићу да омекша 
сујете и злобу појединаца. У томе је наишао на 
разумевање многих, које је често помињао с 
пијететом.

Као стипендиста града Париза био је на уса-
вршавању у Hôpital des Enfants Malades, колевци 
дечје хирургије, код професора Ombredanne-а. 
Једногодишњи боравак у овој установи био је 
врло плодан и проф. Јовановић је често знао да 
каже: „Савладао сам абецеду дечје хирургије код 
строгог учитеља.“

По повратку у Нови Сад основао је 1959. го-
дине одсек дечје хирургије и био постављен за 
његовог начелника. Потом је Одсек прерастао у 
Одељење дечје хирургије, а оно у Клинику за 
дечју хирургију Медицинског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду. Године 1977. изабран је 
за управника ове клинике и ту дужност обављао 
до пензионисања 1987. Резултати које су пости-
зали лекари у дечјој хирургији оправдали су 
њену сврху. Проф. Јовановић је био човек који 
се није задовољавао просечностима; тражио је 

Проф. др Душан Јовановић 
(1922–2008)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду

На годишњицу смрти проф. Јовановића, на Клиници за дечју хирургију Клиничког центра Војводине 
откривена је биста првом начелнику Клинике, оснивачу дечје хирургије у Војводини, овом угледном 
професору и племенитом лекару, који је свој радни век посветио лечењу многих генерација деце 
диљем Војводине.
Откривању спомен-бисте присуствовали су сарадници, следбеници и студенти проф. Јовановића. У 
лепим речима које су изговорене запамћена је реченица: „Живот и дело проф. Душана Јовановића 
су по себи споменик – светионик, какви би требало да буду лекари нашег времена.“ Нажалост, ретки 
су они учитељи којима следбеници дижу споменике. Проф. Јовановић је имао срећу да су његови 
сарадници бирани према честитости и поштовању за човека који је несебично делио знање и ис-
куство са својим ученицима.
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од себе и својих сарадника максимум залагања, 
упорност и праћење светских домета на пољу 
дечје хирургије. У томе је имао доказаних 
успеха.

Докторску дисертацију под насловом О ана-
томо-клиничким проблемима ингвиналне хер-
није код деце одбранио је 1972. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Новом Саду. 
Прошао сва звања на Катедри хирургије Меди-
цинског факултета у Новом Саду и у звање ре-
довног професора изабран 1979. године. Они 
који су слушали његова предавања били су им-
пресионирани професоровом ерудицијом и 
ораториком.

Објавио је 115 стручних и научних радова. 
Аутор је уџбеника анатомије за студенте физич-
ке културе и коаутор четири књиге.

Проф. др Душан Јовановић био је члан и 
потпредседник Српског лекарског друштва, да 
би 1972. године био изабран за почасног члана 
Српског лекарског друштва. Био је члан и пред-
седник, а затим почасни члан Секције за дечју 
хирургију, председник Покрајинског одбора 
Српског лекарског друштва за Војводину, члан 
Друштва лекара Војводине Српског лекарског 
друштва и његов председник од 1980. године, 
члан Председништва Савеза лекарских друшта-
ва Југославије и члан Француског друштва 
дечјих хирурга.

Био је члан редакционог одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство и Меди-
цински преглед.

Проф. Јовановић је био један од оснивача Ме-
дицинске академије Српског лекарског друштва, 
њен члан од 1976. године и члан Радног председ-
ништва Прве скупштине Медицинске акаде-
мије. Поред осталих активности у оквиру Ака-
демије посебно треба поменути његово ангажо-
вање у организацији скупова на територији 
Војводине.

Добитник је бројних награда и признања, 
међу којима су Повеља Града Новог Сада и Пла-
кета Медицинске академије Француске (1975).

Одликован је Орденом рада са сребрним вен-
цем, Орденом рада са златним венцем и Орде-
ном заслуга за народ са сребрним зрацима.

Проф. Јовановића сам упознао 1995. године 
на једној изложби Секције за уметност Српског 
лекарског друштва. Био је љубитељ и познава-
лац дела ликовних уметника. Отада смо се ре-
довно виђали на разним догађањима. Волео је да 
каже: „Пензија је доба када можете реализовати 
оне жеље које су чекале деценијама да буду 
остварене.“

Када су ме његови сарадници и наследници 
замолили да направим портрет-бисту за Клини-
ку дечје хирургије, радо сам пристао. Професор 
се мало зачудио, али и обрадовао жељи својих 
наследника да га заувек „настане“ на клиници 
коју је основао. Пристао је на позирање под ус-
ловом да сам плати материјал за израду бисте. У 
том је био упоран. Из свог пензионерског буџета 
дао је средства за трошкове израде бисте, која је 
посмртно постављена у предаваоници Клинике. 
Вишедневно дружење у фази позирања, када сам 
„крао интиму“ проф. Јовановића, била су при-
лика да се боље упознам с овим ретко занимљи-
вим човеком.

Открио ми је једном приликом своју тајну ве-
лику љубав. Није ме мало зачудило када се леги-
тимисао као велики заљубљеник у Фудбалски 
клуб „Војводина“. Био је не само њен навијач већ 
и дугогодишњи активан члан управе „Војводи-
не“, председник здравствене комисије, клупски 
лекар и верни пратилац играча на многим путо-
вањима по земљи и иностранству. Тешко је под-
носио поразе, а радовао се њеним успесима. 
Грађани Новог Сада су га познавали као „дина-
мичног“ проматрача узбудљивих сусрета. Прог-
лашен је почасним чланом ФК „Војводина“, али 
нажалост, није дочекао обележавање 100. го-
дишњице постојања овог клуба.

Ипак, једну тајну свога живота проф. Јовано-
вић ми није испричао, већ сам за њу сазнао из 
новина. Наиме, 2007. године уручена му је ме-
даља „Праведник међу нацијама“, највећа почаст 

Професор Јовановић је био неизоставан гост на свим састанцима, а колеге и сарадници су га радо 
позивали. Зрачио је ведрином, шармом и хумором. Ненаметљив, пажљив слушалац и виспрен са-
говорник, „разбијао је монотонију“ свакидашњих стереотипских сусрета.
Био је „ходајућа историја“ Новог Сада. Био је темељито упознат са многим сегментима догађаја из 
тровековног постојања Новог Сада. Припадао је оној врсти грађана који пажљиво проучавају људе 
и време, збивања и промене у родном граду. Могао је за себе с правом рећи да је „рођени Ново-
сађанин“, што многи истичу као аргумент посебних заслуга. Човек припада једном миљеу онолико 
колико га познаје и колико је допринео да га други воле и упознају.
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коју Држава Израел уручује страним државља-
нима за спасавање Јевреја током Другог светског 
рата. Године 1944. немачки фашисти су из руд-
ника у Бору евакуисали Јевреје с намером да их 
одведу у Немачку, где су завршавали у концен-
трационим логорима. Колона од неколико сто-
тина њих пролазила је кроз Нови Сад. Захваљу-
јући одважности и хуманости Душана Јовано-
вића и његових пријатеља Влаха Матијевића и 
Мирка Кубањија, који су као медицинари волон-
тирали у Градској болници, 40 Јевреја је спасено. 
Ови храбри људи, по цену властитог живота, 
сакрили су их у болници, где су дочекали осло-

бођење. О овом хуманом и храбром делу др Јо-
вановић није причао. Сматрао је то „обичним 
делом хуманог човека“, како је рекао новинари-
ма. Ова, условно речено, епизода показала је 
карактер и живот Душана Јовановића.

Причао ми је проф. Јовановић о својој породи-
ци, о супрузи Јованки. Ова позната професорка 
историје, ћерка др Бороте, научила је многа погла-
вља историје свога супруга Душана. Са сетом је 
причао о ћерки Мари, доценткињи на Клиници за 
педијатрију, коју је живот одвео у Сједињене Аме-
ричке Државе. Жао му је што се све ређе виђао са 
својим унукама Јеленом и Миленом, студент-
кињама, које с мајком живе у Америци.

Професор Душан Јовановић је био васпитан 
у духу православља. Веровао је у идеју хришћан-
ства и држао до реда и обреда православне црк-
ве. Славио је славу и верске празнике. Никада му 
комунисти нису замерали ни приговарали због 
његовог убеђења. Био је, додуше, помало згађен 
на оне „који су преврнули ћурак и религију“, па 
кокетирају са демократијом.

На наговор пријатеља, као угледни грађанин 
направио је излет у политику. Брзо је видео да 
то није коло у којем би требало да игра. Пову-
као се из политике у миран живот у којем је 
имао доста простора да искаже своју љубав и 
креативност.

Преминуо је 2008. године у Новом Саду.

Проф. др Душан Јовановић је добитник медаље 
„Праведник међу нацијама“, коју као највећу 
почаст додељује Држава Израел људима не-
јеврејског порекла за спасавање Јевреја у Дру-
гом светском рату.
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Радмио Јовановић је рођен 6. фебруара 1932. 
године у Свилајнцу, граду који је волео и којим 
се поносио и из којег никада није потпуно оти-
шао. Отац Божидар је био абаџија и кројач с 
радњом у центру Свилајнца, а мајка Ружица до-
маћица која је бринула о домаћинству, троје деце 
и спремала оброке за петнаест радника и шест 
шегрта. Основну школу и гимназију завршио је 
у Свилајнцу као најбољи ученик који никада није 
добио оцену мању од петице, што је и најбољи 
успех који је један ученик у свилајначкој гимна-
зији икада постигао. На Медицински факултет 
Универзитета у Београду уписао се 1951. године 
положивши пријемни испит као трећерангира-
ни. Већ после прве године изабран је за демон-
стратора на Хемијском институту, где је стицао 
прва педагошка искуства, што је значајно помо-
гло његовом тада скромном материјалном стању.

Током студија неколико пута је награђиван 
првом наградом за постигнути успех. Био је вео-
ма активан члан Редакционог одбора часописа 
Медицински подмладак. Као председник Орга-
низационог одбора првог Фестивала стручних 
радова студената медицине Југославије значајно 
је допринео успеху овог, касније традиционал-
ног састанка. У оквиру студентске размене бо-
равио је месец дана на Интерној клиници у Бону 
(Немачка).

Дипломирао је 1958. године с просечном оце-
ном 9,67 као 35. у рангу међу око 5.800 дипломи-
раних студената од оснивања факултета 1920. 
године.

После обављеног лекарског стажа запослио 
се у IX дому здравља у Падинској Скели, код Бе-
ограда, који је збрињавао становнике велике 
територије (од Крњаче до Ченте). У почетку је 
радио у две амбуланте смештене у насељима у 
којима су живели радници Пољопривредног 

комбината Београд. Са својим, такође младим, 
колегама организовао је вакцинацију деце и ос-
новао дежурну службу која се одазивала на по-
зиве за кућне посете. Када је после годину дана 
постављен за директора овог дома здравља, не-
уморно је радио на унапређењу рада и услова 
рада, усавршавању кадрова, а захваљујући ње-
говом залагању, саграђена је нова савремена и 
веома добро опремљена зграда Дома здравља у 
Крњачи.

Као лекар IX дома здравља започео је 1965. 
године специјализацију гинеколигије и акушер-
ства на Гинеколошко-акушерској клиници у Бе-
ограду. Највећи део стажа провео је на Одељењу 
патологије трудноће, код проф. Војина Шуло-
вића, од кога је вредно учио не само гинеколо-
гију и акушерство него и основне принципе на-
учноистраживачког рада. Специјалистички ис-
пит положио је 1969. године с одличним успе-
хом. Као специјалиста гинеколог основао је у IX 
дому здравља диспанзер за жене и саветова-
лиште за труднице.

На позив проф. др Драгомира Младеновића, 
директора Гинеколошко-акушерске болнице 
„Народни фронт“, 1970. конкурише и бива при-
мљен за лекара специјалисту у овој установи. 
Поред непрекидног усавршавања у овој устано-
ви, провео је 1971. године два месеца и на струч-
ном усавршавању у Институту за гинекологију 
у Познању (Пољска), а 1976. шест месеци на Дру-
гој гинеколошко-акушерској клиници у Страз-
буру (Француска).

У звање асистента на Катедри за гинекологију 
и акушерство Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду изабран је 1971. године. Док-
торску дисертацију под насловом Кардиото-
кографија као показатељ интраутериног стања 
плода и поређење његовог налаза са патохисто-

Проф. др Радмио Јовановић 
(1932–2009)

Члан Aкадемије медицинских наука од 1992. 
Професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду
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лошким променама на постељици код неких об-
лика ризичних трудноћа одбранио је на Меди-
цинском факултету у Београду 1978. Исте годи-
не изабран је за доцента, 1983. за ванредног, а 
1989. године за редовног професора. На овом 
факултету је обављао и друге дужности: био је 
заменик шефа Катедре за гинекологију и аку-
шерство, члан Научног већа, члан Кадровске 
комисије, Комисије за полагање специјалистич-
ког испита из гинекологије и акушерства, Коми-
сије за полагање усменог магистарског испита 
из хумане репродукције и неонатологије и Ко-
мисије за полагање супспецијалистичких испита 
из гинекологије и акушерства и перинатологије. 
Такође је предавао на медицинским факултети-
ма у Крагујевцу и Приштини.

Године 1976. постављен је за начелника 
Одељења поликлинике Гинеколошко-акушерске 
клинике „Народни фронт“, а 1978. за начелника 
Одељења за патолошку трудноћу, које је водио 
до одласка у пензију 1997. године. За директора 
ове клинике изабран је 1992. и на овој функцији 
остао је до одласка у пензију. У тим тешким вре-
менима успевао је, уз много труда, да обезбеди 
непрекидни рад клинике, иако у све скромнијим 
и често неодговарајућим условима, да омогући 
усавршавање својим колегама, па чак и да обно-
ви поједина одељења.

Својим истраживањима допринео је развоју 
акушерства и гинеколокије, а посебно перина-
талне заштите. У својој докторској дисертацији 
показао је постојање корелације између орган-
ских промена на постељици и поремећаја криве 

срчане фреквенције фетуса у трудноћи и током 
порођаја. Први је у нашој земљи применио ори-
гинални простагландински гел за индукцију по-
рођаја. Посебно се интересовао за откривање 
Дауновог синдрома код фетуса раном амнио-
центезом и одређивањем кариотипа фетуса у 
култури ћелија плодове воде. Изучавао је утицај 
високих доза гестагених хормона на ток по-
рођаја и стање плода после рођења. Проучавање 
хистоморфолошких промена на хориону и де-
цидуи код жена вакцинисаних у трудноћи про-
тив великих богиња омогућило му је да дефини-
ше индикације за примену живе вакцине у труд-
ноћи. Модификовао је хируршки шав у сутури 
материце при царском резу и испитивао непос-
редне и ране компликације после спонтаног и 
хабитуалног прекида трудноће.

Био је главни уредник југословенског уџбе-
ника Породиљство, коаутор неколико уџбеника, 
књига и монографија, као и многих поглавља у 
књигама и уџбеницима. Објавио је 350 радова, 
девет у страним и 39 у домаћим часописима, као 
и десет у зборницима страних и 130 у зборници-
ма домаћих конгреса и симпозијума. Одржао је 
предавања по позиву у Стразбуру, Загребу, Са-
рајеву, Скопљу, Крагујевцу и Приштини.

Био је руководилац два и сарадник у три на-
учноистраживачка пројекта које је финансирала 
Заједница науке Србије. Као ментор руководио 
је израдом око десет магистарских радова и не-
колико докторских дисертација.

Био је уредник и члан Редакционог одбора 
часописа Југословенска гинекологија и перинато-

Др Радмија Јовановића сам упознала 1980. године, када ме је тадашњи начелник одељења на ком 
сам радила послао да обавим консултативни преглед у Гинеколошко-акушерској болници „Народни 
фронт“. На Одељењу патологије трудноће није ме дочекала само медицинска сестра, нити млађи 
одељењски лекар, него тада доцент Радмио Јовановић. Заједно смо прегледали болесницу и њену 
медицинску документацију и договорили се о даљој дијагностици, лечењу и контролним прегледима. 
Тако је било наредних двадесет година, током којих сам била незванични консултант овог одељења. 
Нису то биле честе консултације, али су све то били случајеви који су захтевали не само стручност и 
знање него и будно праћење и правовремено реаговање какво им је управо поклањао професор 
Јовановић и чему је научио своје млађе сараднике.
Имала сам потом привилегију да будем генерални секретар Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва у време када је проф. др Радмио Јовановић био њен председник. С великим 
поштовањем и дивљењем се сећам његовог руковођења Академијом. Увек тачан, одмерен, волео је 
да чује мишљење других пре доношења било какве одлуке, али када је то било потребно, да у правом 
тренутку сам одабере најбоље решење. Припремао се пажљиво за сваку седницу Председништва, 
за свако своје излагање, сваки свој поздравни говор – да ништа не пропусти и никог не заборави. 
При том је увек бирао речи којима ће своје мишљење, свој став или став Академије да саопшти. 
Захваљујући томе, сви састанци које је он водио или које је само отварао одржавани су у атмосфери 
свечаности, углађености и задовољства што свему томе припадамо.

Сећање проф. др Љубице Ђукановић
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логија и стални рецензент часописа Српски ар-
хив за целокупно лекарство.

Члан Српског лекарског друштва постао је 
1958. године. Био је дугогодишњи председник 
Гинеколошко-акушерске секције и Секције за 
перинаталну медицину. Такође, био је члан, а 
потом и генерални секретар и председник Удру-
жења перинатолога Југославије, члан Међунаро-
дне федерације гинеколога и акушера (FIGO), 
Европског удружења гинеколога и акушера 
(EAGO), Европског удружења за перинаталну 
медицину (EAPM), Светског удружења за пери-
наталну медицину и још неколико других 
удружења.

Организовао је четири Гинеколошке недеље 
и три симпозијума Секције за перинаталну ме-
дицину. Био је председник Организационог од-
бора Дванаестог конгреса гинеколога и акушера 
Југославије (Београд, 1996), члан Организацио-
ног одбора Трећег конгреса подунавских земаља 
(Београд, 1983), Другог конгреса перинаталне 
медицине (Београд, 1991) и Научног комитета 
Тринаестог конгреса гинеколога и акушера Ев-

ропе (Јерусалим, 1998). Годинама је био члан Ре-
публичке комисије за перинаталну здравствену 
заштиту и председник Савезне комисије за 
здравствену заштиту мајке и детета.

За ванредног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1992. године, а за редовног 1996. Организовао је 
три научна скупа Академије: Интраутерини 
развој плода (Стремљења и новине у медицини, 
1991), Савремени приступ примени царског реза 
(1996) и Еклампсија – савремени приступ етио-
логији, патофизиологији и терапији (2002).

Проф. др Радмио Јовановић је био члан На-
учног већа (2003–2004) и Председништва (2005), 
а од 2005. до 2008. године председник Академије. 
Избор за председника сматрао је изузетном ча-
шћу и ову дужност обављао је предано и одго-
ворно, поштујући рад и допринос претходних 
руководстава, али и сваког члана Академије. 
Својом одмереношћу, тактичношћу и добро 
промишљеним одлукама стекао је поштовање 
чланова Академије. Непрекидно се залагао за 
промовисање њеног рада, упознао је тадашње 

Чланови Академије медицинских наука Српског лекарског друштва после годишње 
скупштине Академије 23. маја 2007. године.
Слева надесно: проф. др Ервин Гебауер, прим. др Владимир Јокановић, проф. др Светолик 
Аврамов, проф. др Вера Јерант-Патић, проф. др Радмио Јовановић (председник), проф. 
др Љубица Ђукановић (генерални секретар), проф. др Михајло Бајић, проф. др Љубомир 
Хаџи-Пешић, проф. др Бранислав Голднер, проф. др Михајло Здравковић, проф. др 
Срећко Недељковић
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Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Министарство науке и заштите животне среди-
не с активностима Академије, тако да је током 
неколико наредних година Академија добијала 
финансијску помоћ за издавање својих мо-
нографских публикација. Крајем 2006. године 
организовао је прославу тридесетогодишњице 
Академије, која је одржана у свечаној сали Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду 
и била изузетно посећена. Том приликом је ду-
гогодишњим члановима додељена Повеља Ака-
демије, а промовисане су и две монографије при-
премљене поводом овог јубилеја: Прилог исто-
рији Академије медицинских наука Српског ле-

карског друштва аутора Косте Костића и Супле-
мент II монографије Биографије чланова.

Одликован је Орденом рада са сребрним вен-
цем (1970). Добитник је Повеље Српског лекар-
ског друштва, Награде за животно дело Српског 
лекарског друштва (2009), медаље „Др Никола 
Хаџи Николић“, дипломе Збора лијечника Хр-
ватске, Друштва гинеколога и акушера Македо-
није и медаље „Heliodor Święcicki“ пољског Удру-
жења акушера и гинеколога, чији је био почасни 
члан.

Преминуо је 7. маја 2009. године у Београду. Са-
храњен је у породичној гробници у Свилајнцу.
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Божидар Јојић је рођен 7. јануара 1929. годи-
не у селу Пишчу код Никшића, у Црној Гори, у 
земљорадничкој породици. Основну школу за-
вршио је у родном месту, а гимназију 1949. годи-
не у Никшићу. Исте године уписао се на Стома-
толошки факултет Универзитета у Београду, где 
је дипломирао 1955. године са средњом оценом 
8,5. Апсолвирао је на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду 1962. године. После од-
служења војног рока постављен је за клиничког 
лекара на Стоматолошком факултету при Одсе-
ку за екстракцију зуба.

За асистента Стоматолошког факултета за 
предмет Екстракција зуба изабран је 1. јануара 
1957. године, а реизабран 1960. Хабилитован је 
за позив универзитетског наставника 1959. го-
дине. У звање доцента је изабран 1963. на истом 
предмету, у звање ванредног професора 1967, а 
редовног професора 1971. године. Специја-
листички испит из оралне хирургије положио 
је 1975. године, када су специјализације закон-
ски одобрене у стоматологији. Докторску ди-
сертацију под насловом Зарастање рана и поја-
ва бола после хируршких захвата у устима (са 
посебним освртом на алвеолит) одбранио је 
1975. године на Стоматолошком факултету Уни -
верзитета у Београду. Поред наставе за студен-
те редовних студија учествовао је у организо-
вању и извођењу наставе на последипломским 
студијама и у иновацији знања за стоматологе. 
Био је председник Комисије за полагање испита 
из предмета Орална хирургија Стоматолошког 
факултета у Београду и одсека у Нишу и Приш-
тини до одласка у пензију 1994. године. Као чо-
век широких видика, дуго година је помагао у 
организовању и извођењу наставе из оралне 
хирургије на стоматолошким одсецима меди-
цинских факултета у Нишу, Новом Саду и 

Приштини до оснивања њихових клиника за 
оралну хирургију.

Одлуком Већа Стоматолошког факултета, 
1964. године изабран је за руководиоца одсека и 
предмета Екстракција зуба у оквиру Стоматохи-
руршке катедре. Године 1966. од овог одсека ос-
нована је Клиника за оралну хирургију Стома-
толошког факултета, предмет је добио назив 
Орална хирургија, а тада доцент Божидар Јојић 
постао је шеф предмета и први управник Кли-
нике, на којој је радио до пензионисања (1994). 
Посебно је значајно да је Клиника за оралну хи-
рургију Стоматолошког факултета унапредила 
ову област у Србији образовањем стоматолога и 
усавршавањем специјалиста оралне хирургије, 
не само из Србије него и из других република 
тадашње државе.

Године 1965. Савет Управе клинике изабрао је 
др Јојића за управника Управе клиника Стомато-
лошког факултета. Био је продекан Стоматолош-
ког факултета у два мандата (1969–1973), члан 
Савета Универзитета у Београду (1968–1971), 
члан Скупштине Универзитета и Скупштине Ре-
публичке заједнице за образовање, декан Стома-
толошког факултета Универзитета у Београду 
(1979–1983) и први председник Заједнице стома-
толошких факултета Југославије (1979–1987).

Објавио је 173 рада у домаћим часописима и 
зборницима радова и седам прилога у међуна-
родним часописима. Коаутор је уџбеника Орал-
на хирургија (неколико издања, прво 1974) и 
Одабрана поглавља оралне хирургије и аутор тек-
стова у Зубнолекарском приручнику (1968), Ме-
дицинској енциклопедији (1976) и Медицинском 
лексикону (1983). Био је и члан уређивачких од-
бора ових публикација.

Др Божидар Јојић је био члан Српског лекар-
ског друштва од 1956. године, Председништва 

Проф. др Божидар Јојић 
(1929–2015)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду
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Друштва и члан Суда части. Био је члан управе 
подружнице Београда, Председништва Стома-
толошке секције Српског лекарског друштва, 
оснивач и први председник Секције за оралну 
хирургију (1977). Редовно је присуствовао са-
станцима Стоматолошке секције, а одржао је и 
неколико предавања на њеним састанцима, као 
и у подружницама Ћуприја, Деспотовац, Нови 
Сад, Суботица и Титоград. Био је члан Органи-
зационог одбора III конгреса стоматолога у Бе-
ограду, I стоматолошке недеље Србије у Београ-
ду, Стоматолошке недеље у Црној Гори, VI кон-
греса стоматолога Југославије у Будви и других 
стручних скупова.

Био је први председник Удружења оралних 
хирурга Југославије (1978–1982) и председник 
Удружења оралних хирурга Србије. Излагао је 
своје радове на многим конгресима у земљи и 
иностранству.

Био је и члан Уређивачког одбора Стомато-
лошког гласника Србије.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је при 
њеном оснивању 1976. године. Активно је уче-
ствовао у раду Академије и њеним научним 
скуповима.

Поред стручног, педагошког и научног рада, 
др Јојић се истицао и својом друштвено-поли-
тичком активношћу. Био је члан Комитета Са-
веза комуниста Југославије Стоматолошког 
факултета, конференције Савеза комуниста 
Београда, Савета Универзитета, Савета Стома-
толошког факултета, Републичке заједнице об-
разовања и Зуботехничке школе, председник 
Савета клиника Стоматолошког факултета, 
члан неколико комисија и тела на Факултету, 
Универзитету и у Граду, и делегат у Републичкој 
заједници усмереног образовања. Такође је био 
веома активан у борби за враћање дипломе 
„доктора стоматологије“, коју је укинуо савезни 
закон 1963. године. Активно се борио и за оза-
коњење приватне стоматолошке и медицинске 
праксе.

Добитник је многих признања и награда Срп-
ског лекарског друштва – Захвалнице (1972), 
Плакете и Повеље (1984), Награде за научноис-
траживачки рад (1979) и Награде за животно 
дело (1995).

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
златним венцем (1973) и Орденом рада са црве-
ном заставом (1988).

Преминуо је 3. јула 2015. године у Београду.
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Проф. др Војслав Поповић
Проф. др Љубица Ђукановић

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Професор Јојић је био врхунски стручњак, научни радник, изузетан организатор и утемељивач сто-
матологије и оралне хирургије на овим просторима. Ипак, пре свега, био је частан, моралан човек 
који је генерације стоматолога мотивисао да се усавршавају и напредују, али и да постану добри 
људи. Био је спреман да помогне свакоме ко му се обратио за помоћ. Поседовао је исконску мудрост 
и способност да разуме људе око себе. Својим делом обележио је једну епоху у развоју стоматологије 
на овим просторима.
Кад одлазе великани као што је проф. Божидар Јојић, они не одлазе у заборав, већ остају да живе у 
нашим срцима и сећањима.

Проф. др Сњежана Чолић
Из чланка In memoriam. Проф. др Божидар Јојић (1929–2015)  
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Росанда Јокановић је рођена 27. јануара 1921. 
године у Пећи, од оца Јеврема Стеванчевића, тр-
говца, и мајке Полексије (рођене Димитрије-
вић), домаћице. У Пећи је завршила основну 
школу и гимназију. На Медицински факултет 
Универзитета у Београду уписала се 1938. годи-
не, али је студије прекинула током Другог свет-
ског рата. Још пре рата припадала је напредном 
студентском покрету, а од 1941. године је учест-
вовала у Народноослободилачкој борби. Током 
рата је била у логору у Албанији. Носилац је 
Партизанске споменице 1941.

По завршетку рата наставила је студије на 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду и дипломирала 1948. с просечном оценом 
8,1. После завршеног лекарског стажа 1949. го-
дине запослила са на Универзитетској дечјој 
клиници у Београду и отпочела специјализацију 
из педијатрије. Специјалистички испит је поло-
жила 1954. с одличним успехом. Године 1963. 
постављена је за шефа одељења које је тада има-
ло највећи број постеља, па је 1966. формирала 
два одсека: Одсек за ендокринологију и Одсек за 
хематологију. Током 1972. године Одсек за ен-
докринологију је прерастао у Ендокринолошко 
одељење, прво дечје ендокринолошко одељење 
у Србији, а др Јокановић је постала шеф тог 
одељења. Ту функцију је обављала до одласка у 
пензију 1986. године. Бавила се проучавањем 
опште педијатријске патологије, педијатријске 
хематологије, а посебно ендокринологије и дија-
бетеса код деце, којем је посветила пуне три де-
ценије свога стручног и научног рада. Њена пос-
већеност овој проблематици у знатној мери је 
допринела постављању темеља за развој дијабе-
тологије у педијатрији на нашим просторима. 

Током 1956. године провела је три месеца на 
курсу социјалне педијатрије у Паризу. Од Међу-

народног дечјег центра у Паризу је у два маха 
(1956, 1959) позивана да учествује на семинари-
ма посвећеним проблемима дијабетеса мелиту-
са код деце. Оба пута је учествовала и саопшти-
ла своје радове.

У звање асистента при Катедри педијатрије 
изабрана је 1954. године, у звање доцента је 
унапређена јуна 1962, ванредног професора ок-
тобра 1972, а редовног професора 1975. године. 
Њен хабилитациони рад факултетска управа је 
усвојила јуна 1959, а докторску дисертацију под 
насловом Карактеристике diabetes mellitusa у деце 
одбранила је маја 1974. Поред држања редовне 
наставе, учествовала је и у последипломској на-
стави из педијатрије и ендокринологије. Од 1961. 
године била је члан, а од 1976. председник испитне 
комисије за полагање специјалистичког испита из 
педијатрије. Неколико пута је била члан комисија 
за оцену и одбрану докторских дисертација.

Проф. Јокановић је аутор и коаутор 170 радо-
ва објављених у домаћим и међународним часо-
писима, од којих је већина из области ендокри-
нологије, а у више од 50 прилога обрађени су 
проблеми дијабетеса код деце. Учествовала је у 
писању ауторизованих скрипата и уџбеника Пе-
дијатрија, као и Лекарског приручника Српског 
лекарског друштва. Са својим радовима је учест-
вовала на разним конгресима, симпозијумима и 
стручним састанцима Педијатријске и Ендокри-
нолошке секције Српског лекарског друштва.

Као дугогодишњи активни члан, проф. Јока-
новић је била члан Управног одбора Српског 
лекарског друштва и један од потпредседника 
овог одбора. Била је секретар, члан и председник 
Управног одбора Педијатријске секције Српског 
лекарског друштва. Као председник ове секције 
руководила је организовањем XIII пе-
дијатријских дана и издавањем зборника радо-

Проф. др Росанда Јокановић 
(1921–2000)

Члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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ва. Бирана је за члана Управног одбора Ендок-
ринолошке секције Српског лекарског друштва, 
а потом зa потпредседника Секције. Била је члан 
International Study Group of Diabetes in Children 
and Adolescents (1980).

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабрана је 
1979. године.

Била је члан Уређивачког одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство и Југосло-
венска педијатрија.

Поред многих похвала и захвалница, доби-
тник је и Споменице поводом 100 година од ос-

нивања Српског лекарског друштва, Захвалнице 
Савеза лекарских друштава Југославије, Златне 
плакете поводом 50 година од оснивања Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду и 
Плакете Града Београда. Награђена је Наградом 
за научноистраживачки рад Српског лекарског 
друштва (1981).

За свој рад је одликована Орденом рада са 
црвеном заставом, Орденом заслуга за народ са 
сребрним зрацима и Орденом братства и једин-
ства са златним венцем.

Преминула је октобра 2000. године у Београ-
ду, где је и сахрањена.

Проф. др Росанда Јокановић, доајен педијатријске ендокринологије у Србији, формирала је и во-
дила Ендокринолошко одељење у оквиру педијатријске клинике, развила је савремену дијагностику 
и терапију јувенилног дијабетеса и спровела едукацију лекара-педијатара на пољу лечења дијабетеса 
код деце.
Открила је и указала на значај ране дијагностике и терапије дијабетеса код деце, посебно на развој 
појединих компликација, и тиме знатно обогатила нашу литературу.
Као активан члан Педијатријске и Ендокринолошке секције Српског лекарског друштва значајно је 
допринела њиховом раду, учествујући у организацији састанака ових секција, као и својим бројним 
предавањима и саопштењима.

Из Предлога за избор проф. др Росанде Јокановић  
за редовног члана Академије медицинских наука Српског лекарског друштва

Литература

Лично писана биографија проф. др Росанде Јокановић. Архива Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва.

Предлог за избор проф. др Росанде Јокановић  за редовног члана Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва. Преглед стручне и научне делатности. Архива Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва. Потписао проф. др Ратомир Антић.

Sajić S. Prof. dr Rosanda Jokanović. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga 
IV. Beograd: Medicinski fakultet; 2007. str. 247–248.

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 92.

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Владан Јосиповић је рођен 15. фебруара 1920. 
године у Звиздару, код Уба. Основну школу је 
похађао у селу Тврдојевцу и Убу, а гиманзију у 
Ваљеву, где је и матурирао 1938. године с одлич-
ним успехом. Исте године се уписао на Меди-
цински факултет Универзитета у Београду и 
редовно полагао испите с врло високим оцена-
ма. Студије је прекинуо због рата, а наставио их 
1945. Дипломирао је 1948. године с просечном 
оценом 9,85.

Обавезни лекарски стаж је обавио на клини-
кама Медицинског факултета, а затим је поста-
вљен за клиничког лекара на бившој Четвртој 
интерној клиници, где је почео специјализацију. 
Специјалистички испит из интерне медицине 
положио је 1953. године с одличним успехом. 
Већ се током специјализације определио за кар-
диологију. Као један од најперспективнијих ле-
кара, упућен је у Велику Британију ради усавр-
шавања у области кардиоваскуларних обољења, 
где је током 1954/55. године провео десет месеци 
у различитим кардиолошким установама. По 
повратку са усавршавања радио је на Кардио-
лошком одељењу Интерне клинике Б и увео нове 
методе дијагностике и лечења кардиоваксулар-
них болести. 

Током 1958/59. године провео је шест месеци 
у неколико америчких кардиоваскуларних уста-
нова, бавећи се епидемиологијом, превенцијом и 
лечењем болести срца и крвних судова. За време 
тог боравка положио је нострификациони испит 
за САД (ECFMG) и каснијом сарадњом остварио 
добре контакте с водећим америчким кардиоло-
зима. Године 1966. изабран је за члана (fellow) 
American College of Cardiology. Током 1967/68, на 
позив тог колеџа, провео је још 12 месеци као гос-
тујући професор на Катедри интерне медицине 
Hahnemann Medical College and Hospital у Фила-

делфији, у САД. Учествовао је у клиничком раду, 
настави и научноистраживачким пројектима и 
стицао нова знања о епидемиологији, превенцији 
и лечењу кардиоваскуларних обољења. После ин-
теграције бивших интерних клиника, др Јосипо-
вић је скоро цео професионални век провео на 
тадашњој Интерној клиници Б, у којој је био шеф 
једног одељења које је преуредио на савремен на-
чин. Био је један од иницијатора и оснивача Ко-
ронарне јединице на Интерној Б клиници 1970. 
године. Залагао се за оснивање Института за кар-
диоваскуларне болести Клиничког центра Ср-
бије, што је остварено тек после његовог одласка 
у пензију. Године 1984/85. радио је у Либији, у 
оквиру техничке помоћи. 

У клиничком раду се нарочито бавио изуча-
вањем и лечењем есенцијалне хипертензије, 
примарних миокардиопатија, терапијском при-
меном бета-блокатора, проблемима срчаних 
обољења у трудноћи и др. Врло рано је схватио 
огромне могућности кардиохирургије у лечењу 
обољења срца, па је био један од првих који је 
остварио добру сарадњу с кардиохирурзима Вој-
номедицинске академије и бивше Друге хи-
руршке клинике. То је био и разлог да започне и 
подстиче инвазивну дијагностику код карди-
олошких болесника. 

Проф. Јосиповић је био један од водећих кар-
диолога бивше СФРЈ. Био је одличан познавалац 
и других грана интерне медицине, због чега је 
често позиван у конзилијуме за решавање ком-
плексних клиничких стања. Био је и дугого-
дишњи консултант Гинеколошко-акушерске 
клинике.

Још током специјализације волонтирао је и 
држао практичну наставу из интерне медицине. 
У звање асистента изабран је 1952, годину дана 
пре него што је положио специјалистички ис-

Проф. др Владан Јосиповић 
(1920–1994)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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пит. Године 1955. хабилитован је радом Конвер-
зија атријалне фибрилације кинидином и исте 
године изабран у звање доцента. У звање ван-
редног професора изабран је 1965, а редовног 
професора 1972. године. Поред наставе студен-
тима на основним студијама, држао је преда-
вања и студентима последипломских студија и 
лекарима на специјализацији из интерне и 
опште медицине. Био је један од иницијатора и 
оснивача Катедре за последипломску наставу из 
кардиологије 1965. године, прве последипломске 
катедре на Медицинском факултету. Важио је за 
прворазредног предавача, па су његова преда-
вања била масовно посећивана. Био је дугого-
дишњи члан и председник комисија за полагање 
специјалистичког испита из интерне медицине 
и магистарског испита из кардиологије. Био је 
ментор и члан комисија за оцену и одбрану број-
них магистарских и докторских радова.

Проф. Јосиповић је учествовао у превођењу 
неколико уџбеника медицине на српски језик. 
Превео је пет поглавља уџбеника Патолошка 
физиологија, W. А. Sodeman-а (1959). Ради по-
бољшања наставе из интерне медицине, за пот-
ребе студената и лекара превео је уџбеник R. H. 
Major-a и M. Delp-a Физичка дијагностика (1961) 
и учествовао у превођењу уџбеника Интерна 
медицина, Cecil-a и Loeb-a (1967), у којем је пре-
вео поглавља о болестима бубрега, рикецијским 
инфекцијама, колагенозама и обољењима слез-
ине. Писао је поглавља у књигама и објавио ве-
лики број радова.

До избора у звање редовног професора напи-
сао је 36 прилога у 10 књига и објавио 102 рада 
– шест у међународним и 40 у домаћим часопи-

сима, 49 у зборницима радова са домаћих и осам 
у зборницима са стручних састанака у ино-
странству. Најзначајнији су му радови о епиде-
миологији срчаних обољења, есенцијалној хи-
пертензији, примарној кардиомиопатији, тера-
пијској примени бета-блокатора и трудноћи код 
болесница с кардиоваскуларним обољењима. 
Одржао је 20 предавања која нису штампана. На 
бројним састанцима држао је предавања по по-
зиву, учествовао у панел-дискусијама за ок-
руглим столом и председавао конгресним сед-
ницама. Држао је предавања на медицинским 
факултетима у Њујорку, Бостону, Сан Фран-
циску и Маршфилду (САД), а на Светском кар-
диолошком конгресу 1978. године у Токију во-
дио је симпозијум Causes, prevention and treatment 
of infective endocarditis. Био је и уредник Зборни-
ка радова с научног скупа о епидемиологији и 
есенцијалној хипертензији у разним етничким 
групама у Југославији, који је одржан 1978. годи-
не у Херцег-Новом. Неколико пута је, на позив 
Светске здравствене организације, у својству 
њеног привременог саветника, учествовао на 
састанцима ужих група ради давања мишљења 
и препорука у вези с појединим питањима из 
кардиологије. Одржао је и бројна предавања на 
конгресима у Југославији и Србији. На Интерној 
клиници Б је учествовао на симпозијумима и 
клиничким семинарима.

Проф. Јосиповић је био иницијатор истражи-
вања епидемиологије обољења срца које је реа-
лизовано у познатој Студији седам земаља, за 
коју је, с осталим члановима тима бивше Интер-
не клинике, 1970. године добио Октобарску на-
граду Града Београда. Био је руководилац и на-

Др Владан Јосиповић се већ као млад лекар афирмисао као перспективан сарадник и ослонац у 
даљем развијању кардиологије које су започели његови претходници, професори В. Арновљевић, 
Ч. Плавшић и Б. С. Ђорђевић, па је упућен на усавршавање у Велику Британију. Његов стручни рад 
мерен је бројним публикацијама у домаћој и страној литератури. Свестрано и широко сагледавање 
проблема савремене медицине, посебно кардиологије, коришћење савремене технологије и при-
мена стеченог знања условили су да постане један од главних носилаца и покретача стручних актив-
ности. Сарадњом са бројним установама и стручним удружењима стекао је углед врхунског стручња-
ка, водећег кардиолога на нашим просторима. Активност у организацији рада, освајање нових ме-
тода, преношење искустава и сарадња били су основа на којој су се васпитавале генерације лекара, 
будућих кардиолога, који су се окупљали на Интерној клиници Б, познатој на нашим просторима 
као „Београдска кардиолошка школа“. Била је то претеча последипломске наставе која је управо 
залагањем проф. Јосиповића основана неколико година касније.
Проф. др Владан Јосиповић је био изузетна личност, хуманиста високих професионалних и етичких 
стандарда, који је суверено владао широким медицинским знањем и максимално се, с много енер-
гије и ентузијазма, посветио раду и унапређењу сваког сегмента своје делатности – клиничара, вр-
хунског кардиолога, наставника.

Сећање проф. др Љубице Божиновић, сарадника проф. др В. Јосиповића
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учноистраживачког пројекта Артеријска хипер-
тензија у разним етничким групама, који је 
финансирала Републичка заједница науке 
Србије.

Као дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва највише је радио у Кардиолошкој 
секцији, чији је био председник 1964. и 1965. годи-
не, и Интернистичкој секцији, у којој је био секре-
тар, члан Управног одбора и председник. Такође 
је био члан и потпредседник Удружења кардиоло-
га Југославије, члан Америчког колеџа за карди-
ологију од 1965. и члан Европског удружења кар-
диолога, с посебним ангажманом у Групи за при-
марне кардиопатије. Био је рецензент бројних 
радова за домаће и међународне часописе.

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва постао је 1976. године, по ње-
ном оснивању, а председник Академије био је у 
периоду 1986–1990. године. Био је један од учес-

ника дискусије Принципи за оцену привремене 
неспособности за рад (1981), један од организа-
тора научног скупа Трудноћа и срце (1989, са ака-
демиком В. Шуловићем) и предавач на још неко-
лико научних скупова Академије.

Био је члан Одбора за кардиоваскуларну па-
тологију Српске академије наука и уметности од 
1974. године. 

Обављао је и низ друштвених послова на 
Клиници и Факултету, које је увек прихватао и 
савесно извршавао. На Клиници је био члан Са-
вета, а на Факултету члан Наставне комисије. 
Био је и члан Савета у Заводу за хитна интерна 
обољења и члан Комисије за болничке проблеме 
Градског здравственог центра. 

Добитник је бројних признања и одликовања. 
Пензионисан је 1985. године. После одласка у 

пензију објавио је књигу Кардиологија у Србији 
(1989). Преминуо је 1994. године.
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Ратко Каљаловић је рођен 5. фебруара 1915. 
године у Тузли. Основну школу завршио је у Бр-
чком, где је почео да похађа и ниже разреде гим-
назије, које је завршио у Јагодини. Више разреде 
гимназије похађао је најпре у Тузли, а потом у 
Београду, у Четвртој мушкој гимназији, где је 
матурирао 1934. Исте године уписао се на Меди-
цински факултет Универзитета у Београду. Међу 
првима из своје класе с oдличним успeхoм је за-
вршио студије почетком 1940, а само неколико 
месеци касније отпочео обавезни лекарски 
стаж.

На одслужење војног рока јавио се крајем 
1940, након што је завршио први део лекарског 
стажа. Том приликом распоређен је у Ђачку чету 
при Главној војној болници у Београду, одакле је 
после завршене обуке упућен на дужност труп-
ног лекара у Суботицу. На самом почетку Другог 
светског рата, априла 1941. године, приликом 
повлачења његове војне јединице, окупатори су 
га заробили у Сремској Митровици. Ту је неко 
време био лекар у логору за заробљене припа-
днике Југословенске војске до њиховог транс-
порта у заробљеништво у Немачкој. Пометњу 
која се направила током превоза наших војника 
искористио је да побегне из логора, одакле је 
отишао код родитеља у Брчко. Ту је почео да 
ради у локалној болници, али га је усташка власт 
све више угрожавала, те је због непосредне опас-
ности отишао у Београд. Недуго затим из Бео-
града је као лекар отишао на рад у рударску бол-
ницу „Сењски рудник“, а крајем 1941. постављен 
је за лекара Здравствене станице „Церовац“ у 
Смедеревској Паланци. Ту је радио до јесени 
1943, када је постављен на дужност школског 
лекара у Дому здравља у Крагујевцу. У редове 
Народноослободилачке војске ступио је у октоб-
ру 1944. године и од тог периода, као припадник 

Друге крајишке бригаде, до краја рата прешао је 
борбени пут јединице све до Славоније.

По завршетку рата, новембра 1946. године, др 
Каљаловић је упућен у Санитетску официрску 
школу у Београду. Као и друге, и ову је завршио 
с одличним успехом, и већ почетком 1947. годи-
не распоређен на дужност начелника санитета 
48. дивизије у Струмици. Oктобра 1949. године 
прекомандован је на рад у Наставно одељење 
Санитетске управе Држaвнoг сeкрeтaриjaтa 
нaрoднe oдбрaнe у Београду. Одатле је августа 
1951. године упућен на специјализацију из за-
разних болести, коју је обавио на Одељењу за 
заразне болести Војномедицинске академије и 
Клиници за инфективне болести Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. Специја-
листички испит положио је с одличним успехом 
јула 1955. године и одмах постављен за лекара 
специјалисту на Одељењу за заразне болести 
Вojнoмeдицинскe aкaдeмиje.

Крајем шездесетих и почетком седамдесетих 
година двадесетог века Армија ја упутила др 
Каљаловића на стручно усавршавање у неколи-
ко свeтских цeнтaрa зa инфeктивнe бoлeсти. 
Циљ његовог усавршавања био је да се што боље 
упозна с актуелном инфектолошком проблема-
тиком, посебно са новинама у дијагностици и 
лечењу појединих инфективних обољења. Бора-
вио је 1958. неколико месеци на клиникама у 
Копенхагену, Хамбургу и Лондону. Касније, то-
ком 1966. године, упућен је на двомесечно уса-
вршавање из области инфекција централног 
нервног система у Глазгов, а из области хепато-
логије у Лондон. Крајем 1977, као инфектолог с 
великим искуством, био је на студијском бо-
равку у Глазгову, где је на стручном састанку 
лекара у свом реферату приказао тренд оболе-
вања од инфективних болести у тадашњој Југо-

Проф. др Ратко Каљаловић 
(1915–2006)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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славији. У наставку студијског боравка извесно 
време провео је на Клиници за болести јетре у 
Лондону.

Након прерастања Одељења у Клинику за за-
разне болести Вojнoмeдицинскe aкaдeмиje јуна 
1961. године, потпуковник др Каљаловић поста-
вљен је за начелника Одељења за опште инфек-
ције и уједно за заменика начелника Клинике. У 
начелника Клинике је унапређен септембра 
1969. и на тој дужности остао до краја 1980. го-
дине. До одласка у пензију крајем 1981. радио је 
као саветник Клинике.

После завршене специјализације др Каљало-
вић је неколико година био ангажован у својству 
хонорарног асистента Медицинског факултета 
за извођење практичне наставе студентима овог 
факултета. У звање доцента за предмет Заразне 
болести у Војномедицинској академији изабран 
је октобра 1962, а ванредног професора 1969. 
године. Редовну наставу из заразних болести др-
жао је питомцима Санитетске официрске школе 
и медицинским сестрама Више школе медицин-
ских сестара Војномедицинске академије. Неко-
лико година држао је теоретску и практичну 
наставу студенткињама Више школе медицин-
ских сестара Црвеног крста. Нарочиту пажњу 
посвећивао је настави са специјализантима и 
лекарима на обавезном лекарском стажу и на-
стави на курсевима из области инфектологије за 
разне профиле санитетског кадра. Био је изузет-
но активан на симпозијумима и конгресима ин-
фектолога у земљи и иностранству. 

Проф. Каљаловић је током каријере био нo-
силaц бројних научноистрaживaчких прojeкaтa 
из oблaсти инфективних бoлeсти или сарадник 
у њима. Један од тих био је пројекат Оцена спо-
собности за службу у ЈНА особа преболелих од 
вирусног хепатитиса, у оквиру којег је испити-
вао и утицај обичне исхране на ток вирусног 
хепатитиса. Резултати истраживања су објавље-
ни у многим рефератима и на неколико симпо-
зијума у земљи и иностранству. Други веома 
важан научноистраживачки пројекат за сани-
тетску службу Армије био је Оцена способности 
за службу у ЈНА особа са дуго одржаваним, пови-
шеним вредностима билирубина у крви. На том 
проблему проф. др Каљаловић је радио са сарад-
ницима Клинике и Института за патологију и 
Централне клиничко-биохемијске лабораторије. 
Систематско, циљано испитивање клиничко-
биохемијског и хистоморфолошког стања у је-
три код особа с хипербилирубинемијом резул-

тирало је предлозима за оцене способности вој-
них обвезника с овим поремећајем. У оквиру тог 
истраживачког рада међу првима је дијагности-
ковао пацијенте са конјугованом, хроничном 
хипербилирубинемијом. Он је такође са сарад-
ницима Клинике за заразне болести и Институ-
та за патологију и судску медицину Војномеди-
цинске академије спровео комплексно клинич-
ко-биохемијско и хистоморфолошко испити-
вање стања јетре код болесника који су прележа-
ли акутни вирусни хепатитис и код војника до-
бровољних давалаца крви.

Током своје бoгaте клиничке прaксе, зах-
ваљујући искуству и тежњи ка иновацијама, 
увeo je неколико диjaгнoстичких тeстoвa и 
прoцeдурa, али и терапијских протокола, кao 
штo je примeнa кoртикoстeрoидa у лeчeњу особа 
тeшкo oбoлeлих од акутних инфективних боле-
сти. У сарадњи са Централном биохемијском 
лабораторијом Војномедицинске академије увео 
је у рутинску праксу бромидни тест за диферен-
цијалну дијагностику туберкулозног менинги-
тиса од менингитиса са бистрим ликвором друге 
етиологије. Велики допринос дао је и при 
увођењу теста за одређивање концентрације 
бакра и гвожђа у серуму болесника с иктерусом 
различите етиологије, теста одређивања серум-
ских трансаминаза и теста одређивања актив-
ности алдолазе у серуму болесника с иктерусом. 
У сарадњи с Институтом за реуматологију СР 
Србије, први је у Југославији применио методу 
детекције Аустралија антигена (касније назва-
ног ХБс антиген) у серуму особа оболелих од 
акутног вирусног хепатитиса. То је био увод у 
интензивна проучавања овог антигена у Војно-
медицинској академији и другим здравственим 
установама у земљи. Након тога је с колегама из 
Института за микробиологију Војномедицинске 
академије применио осетљивије методе детек-
ције ХБс антигена, анти-ХБс антитела и других 
маркера вирусног хепатитиса Б.

Моностикон тест на папиру, помоћу којег се 
врло брзо и једноставно може потврдити дија-
гноза инфективне мононуклеозе, др Каљаловић 
је увео и применио у амбулантним условима у 
сарадњи с Институтом за микробиологију. Про-
блем хроничног паротитиса с аспекта дијагнозе, 
лечења и процене утицаја на здравствено стање 
и радну способност оболелих, који су често у 
трупним амбулантама тражили поштеду од рад-
них обавеза, решио је циљаним испитивањем у 
сарадњи с Одељењем за чељусну хирургију Вој-
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номедицинске академије. Резултати тог испити-
вања били су да војници с хроничним пароти-
тисом могу обављати своје дужности.

Проф. др Каљаловић је био један од иниција-
тора примене кортикостероида као помоћног 
средства у лечењу тешких клиничких облика 
вирусних хепатитиса, вирусних и бактеријских 
инфекција централног нервног система, орхи-
тиса узрокованог мумпс вирусном инфекцијом 
и неких других инфективних обољења.

Био је и члан тимова за сузбијање и санирање 
епидемија заразних болести у војном колективу 
и грађанству, од којих треба издвојити епиде-
мију дизентерије у гарнизону Титоград 1957, 
епидемију вирусног хепатитиса на Космету 1962. 
и у западној Босни 1964, те експлозивну епиде-
мију салмонелозе у Обреновцу 1967. године. То-
ком епидемије великих богиња 1972. године у 
СФР Југославији био је ангажован у штабу Града 
Београда за борбу против вариоле и врло актив-
но учествовао у организацији и примени мера 
спречавања појаве вариоле у Армији. Уз помоћ 
управе Војномедицинске академије основао је 
карантинско одељење на Авали ради спреча-
вања преношења вариоле.

Обjaвиo је више од 130 стручних и нaучних 
рaдoвa (највише из области хепатологије) у дo-
мaћим и стрaним чaсoписимa, зборницима ра-
дова с конгреса и симпозијума, приручницима 
и књигама. Био је аутор поглавља у приручнику 
Санитетска противрадиолошка, противхе-
мијска и противбиолошка заштита, у којем је 
изложио концепцију и принципе збри њавања 
масовног броја оболелих од опасних заразних 
болести које би биле последица евентуалне при-
мене биолошких агенса у ратним условима. На 
ову тему објавио је још неколико радова у цели-

ни у књигама и зборницима радова. Са др Ар-
сићем, епидемиологом Војномедицинске акаде-
мије, приредио је брошуру Велике богиње, у којој 
су сажето изложени епидемиологија, превен-
ција, клиничка слика, дијагноза и лечење особа 
оболелих од вариоле и компликације антивари-
оличне вакцинације. За Војну енциклопедију 
писао је одреднице о заразним болестима, као 
што су велике богиње, заразно кочење врата и 
епидемијске заушке. Дуго година радио је као 
сарадник часописа Војносанитетски преглед и 
Центра за биомедицинску информатику Савез-
ног завода за здравствену заштиту у писању 
анотација и реферата из стране медицинске ли-
тературе. У часописима Српски архив за цело-
купно лекарство и Acta historiае medicinае, phar-
ma ciae, medicinаe veterinariae објавио је 1961, а у 
часопису Социјална медицина 1968. године три 
рада о искуствима наших лекара у лечењу и пре-
венцији пегавог тифуса током Народноослобо-
дилачког рата 1941–1945. године.

Др Каљаловић је активно сaрaђивao сa мно-
гим институтима и клиникaма у Вojнoмeдицин-
скoj aкaдeмиjи, али и са бројним цивилним здрaв-
ствeним устaнoвaмa. Посебно треба истаћи 
сaрaдњу са Клиникoм зa инфeктивнe бoлeсти 
„Др Кoстa Toдoрoвић“ Meдицинскoг фaкултeтa 
Универзитета у Бeoгрaду и са Клиникoм зa ин-
фeктивнe бoлeсти Meдицинскoг фaкулeтa Уни-
верзитета у Нoвoм Сaду. Биo je рaдo виђeн гoст 
и чeст прeдaвaч у другим унивeрзитeтским цeн-
тримa тадашње Jугoслaвиje – Љубљaни, Зaгрeбу, 
Сaрajeву. Прeдсeдaвao je Eврoпским симпoзиjу-
мом инфeктoлoгa 1972. гoдинe у Бoлoњи.

Др Каљаловић је редовно учествовао у при-
премању и приказивању саопштења и реферата 
на свим стручним састанцима инфектолога Ју-

Пуковник професор др Ратко Каљаловић био је један од најистакнутијих инфектолога у ондашњој 
Југославији и шире. Био је личнoст пoсeбнoг мoрaлнoг и прoфeсиoнaлнoг интeгритeтa, дoслeдaн 
хумaнистичкoм пoзиву и кoнцeпту живoтa у бoрби зa oчувaњe здрaвљa, кaкo пojeдинцa, тaкo и ширe 
пoпулaциje. Лeчeњу oбoлeлих oд најтежих облика зaрaзних бoлeсти, oд кojих су мнoгe билe фaтaлнe, 
прилaзиo je с вeликим eнтузиjaзмoм, висoкoм стручнoшћу и oдгoвoрнoшћу. Био је веома цeњeн и 
увaжeн учитeљ и колега, али и приjaтeљ, чaстан и дрaг чoвeк. Његове доминантне особине биле су 
зaлaгaњe на послу, сaмoпoуздaњe, рaдoзнaлoст и прeдaнoст хумaнитaрнoм рaду. Красили су га сми-
реност и блaгoст у односу према бoлeсницимa и сaрaдницимa, што је свима уливало додатну снагу, 
сигурнoст и вeру дa у борби с тешким заразним обољењима истрajу и у нajтeжим трeнуцимa. Живoтни 
мoтo др Кaљaлoвићa и сaвeт млaдим лeкaримa биo je дa нeмa стручнoг ни нaучнoг нaпрeткa бeз 
личнe рaдoзнaлoсти, eнтузиjaзмa и сaмoпoуздaњa, али ни бeз вeликoг рaдa и зaлaгaњa. Уз то, увeк je 
истицao oпрeзнoст у пoстaвљaњу коначне диjaгнoзe, jeр кaкo je гoвoриo, „eвoлуциja бoлeсти увeк 
мoжe дa изнeнaди“. Његова спoсoбнoст зa прoмeнe пoдстицaла га је дa прaти нoвинe нa пoљу мe-
дицинскe нaукe, дa их иницирa и примeњуje. То је и био разлог њeгoвoг дугoг трajaњa током којег 
су сe прeплитaли живoт и прoфeсиja.
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гославије и повремено на стручним састанцима 
блиских грана медицине. Био је активни учес-
ник међународних конгреса о инфективним бо-
лестима који су одржани у Минхену, Бечу, Вар-
шави, Варни и Стокхолму, затим на састанку 
југословенско-бугарских инфектолога у Софији 
и на симпозијуму о обољењима јетре у Москви 
и Лењинграду. По позиву, углавном с уводним 
рефератима, учествовао је на свих десет симпо-
зијума о Аустралија антигену и вирусном хепа-
титису одржаних у Словенији од 1972. до 1984. 
године и на симпозијуму о вирусном хепатитису 
који је одржан новембра 1979. у Мостару, у ор-
ганизацији Академије наука Босне и Херцегови-
не. По позиву излагао је о Аустралија антигену 
и вирусном хепатитису и на међународним сим-
позијумима на Светом Стефану и у Болоњи.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
априла 1979. године. Одржао је предавање 
Неки клинички аспекти хепатитис Б антиге-
немије у добровољних давалаца крви на једном 
од првих научних скупова Академије. Активно 
је учествовао у раду Нaучне групе зa интeрну 
мeдицину.

Дуго година, почев од оснивања Секције за 
заразне болести Српског лекарског друштва, др 

Каљаловић је био члан Управног одбора и 
потпредседник ове секције. Такође је био члан 
Управног одбора Удружења инфектолога Југо-
славије, члан Научног друштва за историју 
здравствене културе Југославије, Савета за здра-
вље Београда и Комисије за контролу рада 
Одељења за заразне болести СР Србије.

Добитник је неколико захвалница и при-
знања, међу којима су: Диплома Савеза лекар-
ских друштава Југославије (1971), Златна плаке-
та Клинике за инфективне болести Медицин-
ског факултета (1976), Захвалница за вишего-
дишњи плодан рад у Комисији за превентивну 
медицину Одбора за медицинско-биолошке 
науке (1983) и Повеља Српског лекарског 
друштва (1982, 1984). Похвале је примио од на-
челника Војномедицинске академије, Санитет-
ске управе и помоћника савезног секретара за 
позадину.

Носилац је неколико ратних и мирнодопских 
одликовања: Ордена Народне армије са златном 
звездом (1964), Ордена за војне заслуге са злат-
ним мачевима (1969), Ордена братства и једин-
ства са сребрним венцем (1975), Ордена рада са 
златним венцем (1972), Ордена рада са црвеном 
заставом (1979) и др.

Преминуо је 5. октобра 2006. године.
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Гојко Капор је рођен 28. августа 1920. године 
у Мириловићима код Билеће, у Херцеговини. 
Основну школу похађао је у Мостару и Нишу, 
где је завршио и гимназију као најбољи ђак своје 
генерације. Као свршени матурант награђен је 
Краљевом наградом за одлично учење. Меди-
цински факултет Универзитета у Београду упи-
сао је 1939. године. На избор студија медицине 
утицали су књига Доктор Мартин Ероусмит и 
занимљива предавања гимназијске професорке 
Стане Додић, која је предавала „јестаственицу“ 
(ботанику и зоологију). Током студија издржа-
вао се подучавањем ученика београдских гим-
назија из различитих предмета.

Због рата и окупације студије је прекинуо 
1941. године и отишао у Ниш, где је радио у 
Грађанској болници као лекарски помоћник до 
1943. године. Тада је ухапшен због учешћа у иле-
галном ослободилачком покрету и затворен у 
логору у Смедеревској Паланци. Ту је организо-
вао бекство групе логораша и прикључио се пар-
тизанском покрету, где је био референт санитета 
23. Ударне српске дивизије и 28. Славонске удар-
не дивизије. Крајем 1944. године завршио је Са-
нитетску официрску школу. Током операција за 
ослобођење земље ушао је са 28. Славонском 
ударном дивизијом у Загреб.

По завршетку рата наставио је студије на Ме-
дицинском факултету Свеучилишта у Загребу и 
дипломирао 1948. Претходно је 1946. године био 
проглашен за најбољег студента. Током студија 
био је демонстратор из физиологије и хистоло-
гије, председник Клуба медицинара и главни 
уредник студентског стручног часописа Меди-
цинар. Убрзо после дипломирања на Медицин-
ском факултету започео је студије психологије 
на Филозофском факултету у Загребу, а завршио 
их је 1951. године.

Специјализацију из неуропсихијатрије запо-
чео је 1950. године на Клиници за душевне и 
живчане болести у Загребу, а специјалистички 
испит положио на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду пред комисијом коју су 
чинили: проф. др Јекић, проф. др Ристић, др Па-
резановић и пуковник др Арсенијевић.

Каријеру специјалисте започео је у Ваздухоп-
ловном медицинском институту, где је провео 
седам година, а за то време припремио је и доктор-
ску дисертацију под насловом Личност и отпор-
ност према страху од летења код пилота, коју је 
одбранио 1960. године. То је била прва докторска 
дисертација из психијатрије на Београдском уни-
верзитету. Убрзо потом наставио је свој рад на 
Војномедицинској академији у Београду, где је по-
стављен за начелника Одељења за психијатрију 
Клинике за душевне и живчане болести.

Истовремено с професионалним текло је и 
његово научно и наставно напредовање, тако да 
је у звање доцента Војномедицинске академије 
изабран 1961, у звање ванредног професора 
1967, а редовног професора 1972. године. Чин 
пуковника Југословенске народне армије носио 
је од 1963. године. Круна каријере била је дуж-
ност начелника Клинике за неурологију и пси-
хијатрију Војномедицинске академије, коју је 
обављао од 1975. до одласка у пензију 1983. го-
дине. Овај период обележили су, поред осталог, 
оснивање Дневне болнице и пресељење у нову 
зграду Војномедицинске академије. У стручном 
раду се почело с редовном применом радне те-
рапије, социотерапије и групне терапије зави-
сника од алкохола, психотичних и неуротичних 
болесника. Значајан кадровски прилив седамде-
сетих година прошлога века омогућио је поди-
зање рада на висок стручни ниво. Систематски 
се приступало истраживањима у појединим об-

Проф. др Гојко Капор 
(1920–2000)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Војномедицинске академијe у Београду
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ластима психијатрије: примени психофармака, 
проблему мотивисаности војника и самовољног 
напуштања јединице, поремећајима личности, 
алкохолизму и др.

Проф. Капор је самостално или са сарадни-
цима објавио више од 130 стручних и научних 
радова, осам поглавља у монографијама и уџбе-
ницима и четири књиге – Ментална хигијена 
(1960), Анксиозности и неуроза (1961), Пси-
хијатрија или поремећаји личности (1980) и 
Војна психијатрија (1982). Био је ментор у изра-
ди или члан комисије за одбрану петнаест док-
торских дисертација.

Током свог стручног рада бавио се изуча-
вањем проблема из неколико области психи-
јатрије и психологије, као што су стрес, траума, 
психотерапија, психофармакотерапија, судска 
психијатрија, психометрија. Учествовао је у са-
чињавању тестова интелигенције, знања и пси-
хомоторике за потребе селекције и класифика-
ције људства за Ратно ваздухопловство. Дао је 
свој допринос утврђивању дијагностичких кри-
теријума за поремећаје личности, побољшању 
поузданости мерења тежине депресије, утврђи-
вању показатеља страха и агресивности, објек-
тивизацији критеријума за оцењивање урачун-
љивости. Први је у нашу земљу увео и применио 
психометријске мерне инструменте MMPI и 
Cornell Index.

Учествовао је на бројним научним и струч-
ним скуповима у земљи и иностранству. Био је 

и на дужим студијским путовањима и стручним 
усавршавањима. Тако је 1960. године провео ме-
сец дана на студијском путовању по дијагно-
стичким и терапијским установама Америчког 
ратног ваздухопловства (поред осталог, и у Кејп 
Канавералу и Рајт Патерсону – Дејтону). Године 
1964. се три месеца усавршавао на Лондонском 
универзитету из неурологије и психијатрије, а 
посебно из психофармакотерапије, као и месец 
дана у Базелу, и то из психотерапије, психофар-
макотерапије и болести зависности. Године 
1975. био је на Војномедицинској академији у 
Лењинграду и у Институту Бехтерева, на усавр-
шавању из цереброваскуларних пореме ћаја и 
психијатријских поремећаја, посебно у оружа-
ним снагама.

Био је члан Српског лекарског друштва и ње-
гове Неуропсихијатријске секције, члан Управног 
одбора и председник те секције, члан Психотера-
пеутске секције, Удружења психолога Југославије 
и Collegium Neuropsychopharmacologicum Interna-
tio nale. Био је члан Уредничког савета загребачког 
часописа Социјална психијатрија.

Године 1979. изабран је за редовног члана 
Академије медицинских наука Српског лекар-
ског друштва. Био је активан члан Научне групе 
за интерну медицину и организатор и предавач 
на неколико научних скупова Академије.

За свој допринос науци добио је три велике 
награде: Октобарску награду града Београда за 
књигу Психопатије или поремећаји личности 
(1980), Награду „22. децембар“ за књигу Ратна 
психијатрија (1982) и, на предлог Академије ме-
дицинских наука, Награду за научноистражи-
вачки рад Српског лекарског друштва за цело-
купни научноистраживачки допринос у меди-
цини (1994).

Носилац је седам одликовања, од којих су че-
тири ратна: Орден заслуге за народ II реда, Орден 

О личности професора Капора говоре и сећања његових ученика, сарадника, колега и пријатеља. 
Др Радослав Свичевић наводи одговор који је професор дао на једно постављено питање: „Који је 
ваш животни мото?“ – „Рад је моја дрога.“ У складу с овим је била и његова добронамерна и мудра 
сугестија младим колегама: „Ради, и сам рад ће те учити како се ради.“
Проф. др Братислав Петровић изнео је своја сећања на професора Капора, коме ни одлазак у пен-
зију није представљао сметњу да настави свој педагошки рад и преношење дела свог великог знања 
млађим колегама. Наиме, професор Капор се несебично и племенито у тешким временима за наш 
народ од 1991. године ангажовао у оквиру Кризног штаба Српског лекарског друштва на образовању 
цивилних психијатара из војне и ратне психијатрије на бројним стручним скуповима Психијатријске 
секције Српског лекарског друштва, посебно у превенцији психотрауматизма. Такође, иницирао је 
научни скуп у организацији Академије медицинских наука Српског лекарског друштва на тему Секте 
и здравље, уочивши штетан утицај секти, посебно на омладину. Духом и телом виталан, планирао је 
за 2000. годину научни скуп о стресу и здрављу, но смрт је била бржа.

Професор Капор је био мудар човек, ерудита, 
плодан истраживач и научник, врстан педагог, 
човек чврстих животних опредељења и не-
поткупљивих вредносних преференција.

Проф. др Братислав Петровић
Из чланка In memoriam. Проф. др Гојко Капор
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заслуге за народ III реда, Орден братства и једин-
ства са сребрним венцем и Орден за храброст.

Преминуо је 23. јануара 2000. године у Бео-
граду, где је и сахрањен на Новом гробљу.
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Миодраг Карапанџић је рођен 25. априла 
1930. године у Ргају код Прокупља. Основну 
школу и гимназију је завршио у Прокупљу с од-
личним успехом. На Стоматолошки факултет 
Универзитета у Београду уписао се 1949. године, 
а дипломирао 1957. с просечном оценом 8,8. 
Исте године се запослио на Клиници за макси-
лофацијалну хирургију као асистент-при-
правник. На Медицински факултет Универзи-
тета у Београду се уписао 1958. године, а дипло-
мирао 1966. с просечном оценом 8,5. Специја-
листички испит из максилофацијалне хирургије 
положио је 1966, а из пластичне и реконструк-
тивне хирургије 1976. године, такође с одличним 
успехом.

Хабилитован је за позив универзитетског на-
ставника маја 1969. године. Докторску дисерта-
цију под насловом Анатомска и физиолошка 
адаптација артеријалних режњева код рекон-
струкције дефеката усана одбранио је 1976. го-
дине. Метода је прихваћена као оригинална, 
тако да је у литератури позната под називом 
„Карапанџићев режањ – метода – техника“ и 
укључена у најпознатији светски McCarthy-јев 
уџбеник Plastic Surgery. Усавршавао се из обла-
сти пластичне, реконструктивне и естетске хи-
рургије у Великој Британији, Сједињеним Аме-
ричким Државама и на Војномедицинској ака-
демији у Београду. 

У звање асистента на предмету Максилофа-
цијална хирургија Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду изабран је 1959. годи-
не, у звање доцента 1969, ванредног професора 
1971, а редовног професора 1976. године. За ре-
довног професора за предмет Пластична и ре-
конструктивна хирургија на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду изабран је 
1989. године. Поред учествовања у редовној и 

последипломској настави на Стоматолошком и 
Медицинском факултету у Београду, учествовао 
је и у настави на медицинским факултетима у 
Нишу, Приштини и Крагујевцу. Био је ментор у 
изради шест магистарских теза и девет доктор-
ских дисертација, те председник и члан комисија 
за оцену и одбрану 21 магистарског рада и док-
тората. Био је председник једне од комисија за 
полагање специјалистичког испита из максило-
фацијалне хирургије, члан, а потом председник 
испитне комисије за полагање специјалистичког 
испита из пластичне и реконструктивне 
хирургије.

На Клиници за максилофацијалну хирургију 
био је шеф болничког одељења неколико година, 
а потом директор Клинике. Обављао је и друге 
значајне функције: био је председник Савета 
Стоматолошког факултета, члан Наставно-на-
учног већа и његових комисија, члан Комисије 
за матичност докторских дисертација медицин-
ских наука Универзитета у Београду и др. Про-
фесионалну каријеру је завршио као директор 
Клинике за опекотине, пластичну и реконструк-
тивну хирургију Клиничког центра Србије. Пен-
зионисан је 1. октобра 1995. године.

У оквиру пластичне и реконструктивне хи-
рургије претежно се бавио применом слободних 
трансплантата коже, коштаног и хрскавичавог 
ткива и применом сложених режњева коже, ми-
шића, коштаног ткива, крвних судова и нерава 
у реконструкцији сложених оштећења тела.

Објавио је више од 200 стручних и научних 
радова у домаћим и страним часописима и збор-
ницима радова. Његови прилози су цитирани 63 
пута у домаћој и 820 пута у страној литератури 
(податак из 2005. године). Аутор је поглавља 
Innervated Musculocutaneus Lip and Cheek Flaps u 
Grabb-овој књизи Encyclopedia of Flaps. Аутор је 

Проф. др Миодраг Карапанџић 
(1930–2015)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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поглавља у уџбеницима Оториноларингологија 
са максилофацијалном патологијом, уредника 
П. Стефановића, који је доживео два издања, Ос-
нови хирургије, уредника М. Драговића и З. Гер-
зића, и Ургентна медицина – хирургија, ге-
ријатрија и реанимација, уредника М. Митро-
вића. Аутор је стручних филмова Noma и 
Reconstruction of the Head Burns Caused by 
Electricity, који су с успехом приказани на међу-
народним конгресима. Одржао је десетине пре-
давања из различитих области пластичне и ре-
конструктивне хирургије на домаћим и међуна-
родним састанцима и конгресима. Као гостујући 
професор одржао је више од 20 предавања на 
курсевима за постдипломце из области рекон-
структивне хирургије у неколико градова у САД 
и Великој Британији. Био је носилац три науч-
ноистраживачка пројекта Министарства за на-
уку Србије из области реконструктивне 
хирургије.

Проф. Карапанџић је био члан Српског ле-
карског друштва од 1957. годидне. Био је члан 
Суда части Српског лекарског друштва, члан и 
председник Секције за пластичну и реконструк-
тивну хирургију у два мандата, члан Удружења 

хирурга Србије, Удружења за пластичну и ре-
конструктивну хирургију Србије, Европског уд-
ружења за пластичну и реконструктивну хирур-
гију и Међународног удружења за пластичну и 
реконструктивну хирургију.

Био је члан Уредништва часописа Медицин-
ска истраживања и рецензент бројних стручних 
радова у часопису Acta Chirurgica Iugoslavica.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1988. годи-
не. Био је активан члан Хируршке научне 
групе.

Добитник је Захвалнице, Дипломе и Повеље 
Српског лекарског друштва и Награде за науч-
ноистраживачки рад Српског лекарског 
друштва (1977). Такође је добитник Октобарске 
награде Града Београда, Плакете Медицинског 
факултета Универзитета у Београду, Плакете 
Медицинског факултета Универзитета у Нишу 
и Плакете Стоматолошког факултета Универзи-
тета у Београду.

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем (1978).

Преминуо је 2015. године у Београду, где је и 
сахрањен.

Проф. др Миодраг Карапанџић је припадао генерацији наших професора инспирисаних истинским 
научним и стручним вредностима у свету у којем су једине константе брзе промене и тешка времена. 
Свет медицине је откривао ширећи властита знања и компетенције као специјалиста максилофа-
цијалне хирургије и специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије. Већ током докторских 
студија утемељио је методу познату као „Карапанџићев режањ – метода – техника“. Ова оригинална 
метода је укључена у незаобилазну међународну литературу, ремек-дело из пластичне хирургије: 
McCarthy-јев уџбеник Plastic Surgery.
У својој академској каријери, као редовни професор Стоматолошког и Медицинског факултета, 
посвећен и вођен жељом да помогне пацијентима, документовао је своја искуства и био препознат 
у међународној и домаћој научно-стручној јавности са импресивним бројем радова. Развијао је свет 
пластичне и реконструктивне хирургије и задовољних пацијената.
Студенти су увек оцењивали његову наставу одличним оценама. Водио је и инспирисао генерације 
студената медицине у стручном и научном раду, и не само у нашој земљи већ и као гостујући про-
фесор у неколико градова САД и Велике Британије.
Др Миодраг Карапанџић, редовни професор Медицинског факултета у пензији, „подигао је за 
живота споменик трајнији од бронзе“, предао нам научно и стручно наслеђе и отворио нове 
хоризонте.

Извод из говора проф. др Весне Бјеговић-Микановић  
Комеморативни скуп на Медицинском факултету у Београду
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Златимир Кецмановић је рођен 8. септембра 
1919. године у Шапцу, у грађанској породици. 
Отац Драгутин, чиновник у државној служби, 
често се с породицом селио и мењао место бо-
равка, тако да је Златимир основну школу учио 
у чак пет различитих школа у четири места (Бе-
оград, Српски Итебеј, Љубљана и Сарајево), а 
гимназију у Сарајеву, Бијељини, на Цетињу и 
најзад у Трећој мушкој гимназији у Београду, где 
је положио и малу и велику матуру.

На Медицински факултет Универзитета у Бе-
ограду уписао се 1938. године, да би студије пре-
кинуо 1941. с престанком наставе на факултету. 
Време рата провео је на салашу, код родбине у 
Српском Итебеју, радећи физичке послове. У 
децембру 1944. године мобилисан је и, као меди-
цинар, распоређен на рад у Позадинску болницу 
у Петровграду (данашњи Зрењанин), где је остао 
до краја 1945, радећи највише на хируршком 
одељењу. Студије медицине наставио је поче-
тком 1946. и дипломирао на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду 1949. године. 
Током обавезног једногодишњег лекарског ста-
жа, обављеног у Клиничкој болници у Београду, 
радио је и на примени вакцинације деце и на 
акцијама сузбијања туберкулозе у неколико мес-
та у Србији.

Специјализацију офталмологије започео је 
1950. године на Клиници за очне болести у Бео-
граду, учећи од професора Ђорђа Нешића и 
Аћима Марковића, доцента Ђорђа Лукића и 
примаријуса Миодрага Станковића и Милована 
Данића, тада свакако наших водећих офталмо-
лога. Специјалистички испит је положио 1954. 
године.

Хабилитован је 1960. године на основу од-
брањеног рада из области етиологије атрофије 
видног живца. Докторску дисертацију под насло-

вом Прилог познавању клинике и терапије рети-
носхиза у нас одбранио је 1981. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду.

За асистента на Катедри офталмологије иза-
бран је јуна 1954. године, за доцента 1961, за ван-
редног професора 1968, а редовног професора 
1982. године.

Осим у Београду, проф. Кецмановић је учест-
вовао у настави офталмологије и у Новом Саду, 
Нишу, Крагујевцу и Приштини. Свуда је био 
цењен као одличан предавач и педагог. Био је 
успешан и поштован шеф Катедре офталмоло-
гије на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду.

Златимир Кецмановић је као стипендиста 
Хумболтове фондације провео две године на Оч-
ној клиници у Бону на усавршавању из области 
ретине, да би касније провео извесно време у 
свим великим офталмолошким центрима тога 
времена у обе Немачке (Кил, Хајделберг, Минхен, 
Есен, Тибинген и Западни и Источни Берлин), 
доносећи одатле знање, савремена искуства и мо-
дерне приступе лечењу очних болести.

Први део свог радног века проф. Кецмановић 
је провео на Клиници за очне болести у Београ-
ду, да би 1966. године са проф. Иваном Станко-
вићем и групом офталмолога са Клинике пре-
шао у Градску болницу и био један од оснивача 
Клинике за очне болести Клиничке болнице 
града Београда (данас Клиничко-болнички цен-
тар „Звездара“). После преране смрти проф. 
Ивана Станковића, проф. Кецмановић је преу-
зео руковођење новооснованом клиником и на 
њеном челу остао до одласка у пензију 1984. го-
дине. Под његовим руководством нова клиника 
(касније Институт за офталмологију „Проф. др 
Иван Станковић“) брзо је израсла у савремено 
организован, технички добро опремљен и 

Проф. др Златимир Кецмановић 
(1919–2012)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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стручно и кадровски способан наставно-едука-
тивни и стручно-референтни офталмолошки 
центар, с посебно развијеним службама за хи-
руршко лечење обољења ретине, савремену хи-
рургију рожњаче, дијагностику и лечење глауко-
ма, фотокоагулацију, лечење дечјих интраоку-
ларних тумора и страбологију.

Проф. Кецмановић је од 1973. до 1978. године 
био главни и одговорни уредник Acta Ophthalmo-
logica Iugoslavica и његова је заслуга што је овај, 
у то време врло угледан офталмолошки часопис, 
наставио с излажењем без застоја и после смрти 
оснивача, проф. Ивана Станковића. У то су уг-
ра ђени огроман труд, неизмерно лично зала-
гање и стручни углед и ауторитет Златимира 
Кецмановића. То не сме да буде заборављено. 
Сви с правом верујемо да би даља судбина Acta 
Ophthalmologica (часопис и даље излази!) била 
много боља да административном одлуком та-
дашњег Удружења офталмолога Југославије се-
диште часописа није (1978) на читавих 10 година 
из политичких разлога премештено у Загреб. У 
својим позним годинама Златимир Кецмановић 
дао је свој додатни допринос нивоу и вредности 
овог часописа бројним радовима из историје 
офталмологије, који су сви били публиковани 
само у Acta Ophthalmologica, пошто је часопис 
касних деведесетих година прошлог века поново 
почео да излази у Београду.

Редовно је активно учествовао на конгресима 
офталмолога и свим осталим стручним састанци-
ма у Југославији, касније у Србији, али и у Европи. 
Био је члан Немачког (Хајделберг) и Француског 
офталмолошког друштва (Париз) и члан престиж-
ног Gonin-овог клуба (Лозана). Објавио је 136 
стручних и научних радова, већином у домаћим, 
али и у угледним европским часописима. На том 
списку су и четири изузетно значајне биографије 
истакнутих српских офталмолога (Ђорђе Нешић 
и Павле Поповић) и офталмолога који су дуго ра-
дили у Србији и задужили српску офталмологију 

(проф. Здравко Нижетић и прим. Винко Лушић-
Матковић), објављене у виду посебних моногра-
фија. Последњу од њих (В. Лушић-Матковић) 
објавио је његов стални сарадник прим. др Д. Па-
уновић 2012. године, после смрти проф. Кецмано-
вића. За собом је оставио још много прикупљене 
грађе и незавршен рукопис биографије проф. Ми-
одрага Станковића. Дао је све од себе да отргне од 
заборава ове више него заслужне људе, радио је до 
последњег даха и ипак није стигао да заврши све 
што је планирао и започео.

Проф. Кецмановић је имао широка интересо-
вања и дао је свој прилог бољем познавању мно-
гих проблема у офталмологији – од предњег сег-
мента ока до мрежњаче и видног живца, и од 
кли ничке фармакологије до офталмохирургије и 
фотокоагулације. Да би се ово потврдило, до-
вољан је и летимичан поглед на радове које је 
публиковао, а тога су били свесни и то су радо 
истицали и они који су с њим радили. Ипак, 
абла ције ретине, ретиношиза, превентивна и те-
рапијска примена фотокоагулације и дијагности-
ка и лечење дечјих тумора ретине – биле су нај-
значајније стручне преокупације проф. Кецма-
новића. По одласку у пензију окренуо се историји 
офталмологије (осећајући да то дугује својим 
учитељима и онима пре њих) и томе посветио 
огроман труд и дуге године напорног рада. Дао је 
свој пуни допринос историјском расветљавању 
места и улоге појединаца, установа и дога ђаја и 
за собом оставио више од 20 научних радова из 
ове области, од чега четири монографије.

Био је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва, које је дубоко ценио и поштовао. Дао 
је пун допринос стручном раду Офталмолошке 
секције Српског лекарског друштва, посебно 
кроз своја бројна учешћа на Офталмолошким 
недељама. Био је и председник Офталмолошке 
секције. Српском лекарском друштву се одужио 
сакупивши детаљне податке о свим стручним 
активностима ове секције (и о одјецима тих ак-

Професор Златимир Кецмановић je студентима медицине и лекарима на специјализацији офтал-
мологије држао наставу до одласка у пензију са несмањеним интересовањем и залагањем. Његови 
студенти памтиће вежбе код професора Кецмановића не само по томе што се на њих долазило 
редовно, без прозивања и провере, и не само по томе колико су од њега научили већ и због увек 
мирне, тихе, господске атмосфере и дисциплине на тим часовима пуним пажње, уважавања и по-
штовања и професора, и студената, и болесника који су довођени и приказивани студентима. Вежбе 
су увек почињале на време, а студенти су на доласку затицали и професора и болеснике у тишини, 
спремне за почетак часа. Излагање и објашњења професора слушали су и пажљиво пратили и бо-
лесници и студенти. Ако је било потребе, питања су постављали само студенти. 

Сећање проф. др Зорана Латковића
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Проф. др Зоран Латковић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

тивности кроз писане извештаје у виђеним ев-
ропским стручним часописима) од њеног осни-
вања до седамдесетих година двадесетог века 
(откада се ти подаци редовно бележе и објављују 
у облику годишњих извештаја), што је и публи-
ковано. Био је члан Уређивачког одбора часопи-
са Српски архив за целокупно лекарство. 

Био је редовни члан Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва од њеног ос-
нивања 1976. године и члан Научног већа Ака-
демије (1977–1979).

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем (1977).

Преминуо је 2012. године.
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Милош Килибарда је рођен 19. септембра 
1921. године у Зајечару. Дипломирао је на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду 
1951. године. Специјализацију из хигијене оба-
вљао је у Школи народног здравља „Андрија 
Штампар“ у Загребу, где је положио специја-
листички испит 1958. године. Хабилитациони 
рад је одбранио 1960. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду, а магистар-
ску тезу на Универзитету у Бирмингему 1961. 
године. Године 1980. на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду одбранио је докторску 
дисертацију под насловом Проучавање утицаја 
радона на етиопатогенезу оштећења респира-
торног система рудара. Био је на усавршавању 
на Институту за хигијену рада Југославенске 
ака демије знаности и умјетности у Загребу. Из 
области радиобиологије усавршавао се у Бир-
мингему, Велика Британија (1960–1961), дози-

метрије у Нуклеарном центру Fontenay-aux Roses 
у Паризу, а затим у институцијама за медицину 
рада у СР Немачкој и скандинавским земљама. 

На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду прошао је сва наставничка звања и у 
звање редовног професора изабран 1981. годи-
не. Био је шеф Катедре за медицину рада и ди-
ректор Института за медицину рада у периоду 
од 1964. до 1974. године и председник Колегијал-
но-пословодног одбора од 1979. до 1981. године. 
Поред наставе за студенте редовних студија, био 
је и стални предавач на последипломским кур-
севима из медицине рада. Био је ментор супспе-
цијалистичких, магистарских теза и докторских 
дисертација. Био је председник и члан у комиси-
јама за оцену и одбрану супспецијалистичких, 
магистарских и докторских радова, претежно из 
области медицине рада и радиолошке заштите. 
Пензионисан је 1987. године.

Проф. др Милош Килибарда 
(1921–1995) 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Београду

Професора Килибарду сам први пут видео и слушао као студент пете године медицине на уводном 
часу из Медицине рада, на ком сам мало шта разумео, јер ми студенти нисмо имали никакво знање 
о тој области медицине. Касније, када сам 1971. конкурисао за посао у Институту за медицину рада, 
лично сам упознао професора, јер је он са професором Драганом Поповићем обавио разговор са 
нама кандидатима. Када сам чуо да ће са нама водити разговор лично директор Института, имао 
сам малу трему, плашио сам се да га ни сада нећу разумети. Међутим, професор је својим благим 
и неформалним приступом учинио да разговор протекне угодно. Сећам се да ме је на почетку раз-
говора питао одакле сам, да ли познајем неке лекаре из Лознице, питао ме је о руднику „Зајача“ 
(тада је још радио) и фабрици „Вискоза“. Када сам рекао да сам знао једног рудара који је радио у 
руднику „Зајача“ и пре десетак година умро од силикозе плућа, рекао ми је да је пуно рудара из тог 
рудника оболело и да је оближње село Костајник пуно удовица умрлих рудара. Имао сам утисак да 
је био задовољан мојим одговорима па сам без треме одговорио на питања зашто желим посао у 
Институту и која су ми даља интересовања.
Професор Килибара је често службено путовао. Волео је да одржава контакте са директорима 
службе медицине рада широм Србије сматрајући да ће њихова сарадња са Институтом унапредити 
медицину рада у Србији, иако је постојало и мишљење у Институту да професор превише времена 
губи на активностима које не доносе финансијска средства Институту. Био је помирљив и није улазио 
у конфликте, није предузимао никакве дисциплинске поступке, него je све решавао разговором.  
  Сећање проф. др Милана Павловића
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Професор Килибарда је објавио око 120 науч-
них и стручних радова у земљи и иностранству. 
Коаутор је уџбеника Основи медицине рада и ра-
диолошке заштите (1979, 1981) и аутор поједи-
них поглавља у уџбеницима Медицина рада и 
Општа медицина. У свом стручном и научном 
раду бавио се професионалним болестима, ме-
дицином рада и радиолошком заштитом. Био је 
експерт Светске здравствене организације.

Дугогодишњи члан Српског лекарског дру-
штва и активан члан Секције за медицину рада. 
Био је члан и потпредседник Удружења за меди-
цину рада Југославије, члан Удружења за радио-
лошку заштиту Југославије. Био је члан Редак-
ционог одбора часописа Српски архив за цело-
купно лекарство.

Редован члан Медицинске академије Српског 
лекарског друштва постао је при њеном оснивању 

1976. године. Био је члан Научног већа Академије 
од 1988. до 1990. године, а председник Научне гру-
пе за превентивну медицину од 1986. до 1989. го-
дине. У оквиру активности Академије организо-
вао је опонентску дискусију Принципи за оцену 
привремене неспособности за рад (са проф. др Д. 
Поповићем, 1981), научни скуп Новине и актуел-
ности у медицини рада (1984) и био је кооргани-
затор научних скупова Савремени проблеми здрав-
ствене заштите и медицине рада у саобраћају и 
везама (1987), Здравствени ризик и заштита ус-
лед дејства нејонизирајућег зрачења (1990). 

Добитник је бројних награда и признања 
међу којима је Награда за организацију здравс-
твене службе Српског лекарског друштва (1987). 

Носилац је Ордена рада са златним венцем и 
Ордена заслуга за народ са златним зрацима.

Преминуо је 1995. године. 
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Миољуб Кичић је рођен 1911. године у Врању. 
Дипломирао је 1935. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду као стипенди-
ста Министарства војске и морнарице Краљеви-
не Југославије. Био је међу најбољим студентима 
овог факултета у генерацији између два светска 
рата. После дипломирања и завршеног стажа био 
је пуковски лекар до 1941. године. У то време у 
гарнизонима у Македонији и до педесет посто 
војника је оболевало од маларије. Др Кичић је 
као млад, амбициозан лекар, заинтересован за 
научноистраживачки рад, испитивао успешност 
појединих метода хемијске профилаксе маларије. 
Ово истраживање и добијени резултати били су 
од великог практичног значаја, па је тај рад на-
грађен првом наградом на конкурсу Министар-
ства војске и морнарице 1938. године.

На почетку рата је заробљен, тако да је године 
до краја рата провео у логору у Немачкој, најду-
же радећи у заробљеничкој болници Stalaga VII 
A крај Минхена. У заробљеништву је био члан 
Комитета интернационалне међулогорске анти-
фашистичке организације „Братска заједница 
ратних заробљеника“. Због ове антифашистичке 
делатности, крај рата је дочекао у кажњеничком 
заробљеничком логору.

У тим логорима се непрекидно гладовало, па 
се др Кичић, упркос свим тешкоћама, бавио ис-
траживањем последица гладовања и међу првима 
у свету уочио супклиничке облике гладовања. 
После рата ове резултате је саопштио на неколико 
међународних конгреса и био члан Међународ-
ног бироа за проучавање патологије бивших за-
робљеника и интернираца. Последице гладовања 

Проф. др Миољуб Кичић 
(1911–1995)

Члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1981. 

Професор Војномедицинске академије у Београду

Успeх и рeaлизaциja вишeгoдишњeг прojeктa Oбaвeзна oпшта joдна прoфилaкса стaнoвништва, чиje им-
прeсивнe здрaвствeнe тeкoвинe бaштинимo, вeзaни су зa aктивнoст прoфесора Кичићa. Прe увoђeњa 
oпштe joднe прoфилaксe имaли смo oкo двa милиoнa oсoбa с eндeмскoм струмoм и oкo 40.000 с eндeм-
ским кретенизмом. У мнoгим ендемским крajeвимa земље дeцa су гeнeрaциjaмa кao крajњи дoмeт у 
oбрaзoвaњу имaлa сaмo зaвршeну oснoвну шкoлу. Суштинску и прaву здрaвствeну врeднoст oвoг сjajнoг 
нaциoнaлнoг прojeктa ниje мoгућe нa прaви нaчин измeрити и oцeнити чaк ни у сaдaшњим услoвимa. 
Нежељене ефeктe дoслeднe примeнe пoвeћaних дoзa joдa кoнтрoлисaним joдирaњeм сoли у виду 
пoвeћaвaњa брoja oсoбa сa знaцимa хипeрфункциje штитaстe жлeздe, професор Кичић је прe свих 
зaпaзиo и мaeстрaлнo рaзрeшиo брзим, хрaбрим и oригинaлним истрaживaњeм нa oкo 13.000 бoлeс-
никa с хипeрфункциjoм штитaстe жлeздe, што је преточио у своју докторску дисертацију. Он је до-
казао да је та пojaвa приврeмeнa и дa сe исцрпљује нaкoн две-три гoдинe примeнe увeћaних дoзa 
joдa, штo je у вeзи с пoстojaњeм гeнских (нaслeдних) скoлoнсти код oдрeђeнoг брoja oсoбa. Кaкo би 
зaштитиo прojeкaт oд нaпуштaњa и гaшeњa (Швajцaрскa и нeкe другe држaвe су тo урaдилe), биo je 
принуђeн дa тe пoчeтнe нeпoвoљнe eфeктe, односно брoj oбoлeлих, oдржи у тajнoсти.
Тако је оствaрeн нajсмeлиjи сaн и сjajнo испуњeнa визиja професора Кичића. To je привилeгиja и мoћ 
нajдaрoвитиjих мeђу oдaбрaнимa, живoтнo oпрeдeљeним дa буду aвaнгaрдни, oствaрeни нaучници, 
лeкaри, учитeљи и пeдaгoзи. Oн je тo интимнo oсeћao и дoживљaвao кao индивидуaлнo испуњaвaњe 
дугa прeмa нaциjи и нaрoду, чeму трeбa дa тeжи свaки пojeдинaц у грaницaмa свojих мoћи и улoгe.

О своме учитељу и ментору проф. др Миољубу Кичићу написао
пуковник у пензији прoф. др Рaдoсaв Дрaгojeвић, eндoкринoлoг и

начелник Клинике за ендокринологију Војномедицинске академије
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(синдрoм нeдoвoљнe исхрaњeнoсти), али у нeштo 
другaчиjeм свeтлу, истрaживао је и кaсниje, пo 
зaдaтку. Испитивао је eфeкaт тешких психoфи-
зичких тoртурa и нeпoвoљних услова живота и 
рaдa на здрaвствeнo стање лoгoрaшa заточених нa 
Гoлoм oтoку. Рaд никaдa ниje oбjaвљeн.

После рата почео је да ради у Главној војној 
болници у Београду (касније преименованој у 
Војномедицинску академију), у којој је остао до 
пензионисања 1980. године. Специјалистички 
испит из интерне медицине положио је 1947. 
Докторску дисертацију под насловом Проблем 
хипертиреозе у току спровођења јодне профи-
лаксе ендемске тиреопатске дистрофије одбра-
нио је 1965. године на Војномедицинској акаде-
мији. Она је била плод дванаестогодишњег ис-
питивања ендемске гушавости и ендемског кре-
тенизма и експерименталних истраживања с 
јодираном сољу као хипотиреогеним чиниоцем. 
Др Кичић се убраја међу најзаслужније за прак-
тично искорењивање ендемске гушавости у на-
шој земљи.

Наставну делатност започео је 1956. године 
као доцент Војномедицинске академије, а за ре-
довног професора изабран је 1966. Од оснивања 
Дефектолошког факултета 1975. године био је 
професор овог факултета за предмет Медицин-
ска генетика.

У Војномедицинској академији др Кичић је 
најпре основао Ендокринолошко одељење, чији 
је био начелник до 1972. године. Посебно се бавио 
проблемима клиничке ендокринологије и гене-
тике и знатно допринео развоју ових грана меди-
цине у нашој земљи. Од 1972. до 1980. године био 

је начелник Интерне клинике Војномедицинске 
академије и главни интерниста Југословенске на-
родне армије. Као добар организатор и визионар, 
дао је велики допринос развитку и модерниза-
цији Интерне клинике Војномедицинске акаде-
мије и војне интерне медицине. У чин генерал-
мајора санитетске службе унапређен је 1978. го-
дине. Проф. др Миољуб Кичић је био члан лекар-
ског конзилијума који је бринуо о здрављу пред-
седника СФР Југославије Јосипа Броза Тита.

Објавио је 148 радова у домаћим и 19 радова у 
страним научним и стручним часописима. Коау-
тор је и главни уредник уџбеника Војна интерна 
медицина. Са проф. Б. Крајинчанић написао је 
уџбеник Медицинска генетика намењен студен-
тима медицине, дефектологије и психологије.

Био је члан Српског лекарског друштва и у 
неколико наврата члан Управе овог друштва. 
Један је од оснивача и први председник Ендок-
ринолошке секције Српског лекарског друштва. 

Од оснивања Медицинске академије Српског 
лекарског друштва 1976. године био је њен ре-
довни члан, а од 1981. године почасни члан 
Академије.

Добитник је Седмојулске награде СР Србије 
(1977) и Награде АВНОЈ-а (1979) за допринос 
развитку медицине у Југословенској народној 
армији, Србији и Југославији.

Одликован је Орденом Републике са златним 
венцем, два пута Орденом заслуга за народ са 
златним венцем, Орденом Братства и јединства 
са златним венцем и другим одликовањима.

Преминуо је 19. јануара 1995. године у 
Београду.

Прoф. др Mиoљуб Кичић је ендoкринoлoгију, у oднoсу нa свe другe ужe oблaсти интeрнe мeдицинe, 
сматрао „мeдицинском филoзoфиjом, унивeрзумом“. Пaсиoнирaнo je нeгoвao култ стaлних истрaжи-
вaњa кao oптимaлни мoдeл унaпрeђивaњa кoмпeтeнциje и прaвoг стручнoг прoфeсиoнaлизмa. Веома 
je тeшкo и сaдa oбjeктивнo и свeстрaнo измeрити њeгoв укупни дoпринoс у oчувaњу и унaпрeђeњу 
здрaвљa стaнoвништвa нa нaциoнaлнoм нивoу. С посебним задовољством oпрeдeљивао је и oбликoвao 
стручни, истрaживaчки и прoфeсиoнaлни пут и визиje млађих колега и усмeравао их нa „мисиoнaр-
ски“ здрaвствeни зaвeт, кao врхунскo мeрилo успeшнoсти и прoфeсиoнaлнoг дoмeтa свaкoг здрaв-
ствeнoг радника. Фoрмулисao je тo кao „oбaвeзу и испуњeњe нaциoнaлнoг дугa у здрaвству“.

Проф. др Радосав Драгојевић

Професор Кичић je дo крaja живoтa био витaлaн, радознао и oптимистa. У свoj живoтни ритaм рaнo 
je увео и кaсниje дoслeднo обављао jутaрњe тeлeснe вeжбe у трajaњу oд oкo 15 минутa. Вeрoвao je 
дa je тo jeдaн oд рaзлoгa њeгoвe витaлнoсти и oчувaнoг квaлитeтa живoтa, кojимa je плeниo и у свojим 
дeвeдeсeтим. Вeoмa рaнo, дaлeкo прe свих, сaглeдao je штeтнoст пушeњa и биo вeлики прoтивник 
овог порока. Смaтрao je дa je тo „нajвeћe цивилизaциjскo злo“ збoг мaсoвнoсти, пoсeбнo у вeзи с 
aртeриoсклeрoзoм и мaлигнитeтимa. 

Казивање проф. др Радосава Драгојевића
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Мирослав Ковачевић je рођен 16. фебруара 
1920. године у Сремској Митровици, где је завршио 
основну школу и гимназију. Био је учесник Народ-
ноослободилачке борбе 1944–1945. године.

Дипломирао је 1948. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Специјали-
зацију интерне медицине започео је 1949. на Ин-
терној клиници у Београду, а специјалистички 
испит положио 1953. године. Усавршавао се у 
Паризу током 1955. и 1956. године на клиници 
под руководством чувеног кардиолога, профе-
сора Jean Lenègre-а. Хабилитован је 1959. године 
на Медицинском факултету у Београду.

Највећи део свог лекарског и наставничког 
стажа провео је на Кардиолошком одељењу 
Прве интерне клинике (1959–1968), касније Ин-
терне клинике А у Београду (1968–1985), у 
својству шефа, а потом начелника Кардиолош-
ког одељења. Годину дана је обављао дужности 
директора Интерне клинике А. За асистента на 
Катедри интерне медицине Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду изабран је 1948. 

године, за доцента 1959, а ванредног професора 
1968. године.

Проф. Ковачевић је начинио прву катетери-
зацију десног срца у Југославији код болесника 
који је боловао од митралне стенозе. Лекаре који 
су имали прилику да сарађују са проф. Коваче-
вићем задивиле су његова педантност и критич-
ност када је до детаља трасирао пут за правилно 
одабирање болесника за хируршку корекцију 
стечених валвуларних мана. Тесно је сарађивао 
с нашим уваженим кардиохирургом, академи-
ком Исидором Папом, који је често истицао да 
наши кардиохирурзи могу мирне савести опери-
сати оне болеснике које је послао професор 
Ковачевић.

Био је у правом смислу васпитач младе гене-
рације студената, постдипломаца и лекара која 
је од њега, као свог професора, могла да научи 
све што се тада знало из области кардиологије и 
интерне медицине. Као искусан и префињен 
клинички лекар, трудио се и борио за увођење 
савремених метода испитивања кардиолошких 

Проф. др Мирослав Ковачевић 
(1920–1999)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Са уваженим проф. др Мирославом Ковачевићем почела сам да радим и учим вештину медицине 
још током студентских дана, када ми је на четвртој години студија водио студентске вежбе из интерне 
медицине. У његову чувену амбуланту понедељком после подне долазили су студенти, специјали-
зантни, али и већ афирмисани кардиолози, да обогате своје лекарско знање. Његови закључци, 
рационалност и лакоћа с којом је изналазио права решења су све нас, млађе докторе, фасцинирали. 
Сваком болеснику професор Ковачевић је прилазио с изузетном пажњом, поштовањем и финоћом, 
пажљиво слушао њихове тегобе и доносио одлуке за њихову даљу хируршку корекцију мана. Младу 
болесницу с одмаклом аортном маном и честим кардијалним едемима плућа, коју наши кардиохи-
рурзи нису прихватили да оперишу због великог хируршког ризика, професор је упутио у чувену 
болницу Harlеy Strееt Clinic у Лондону, где је успешно оперисана. Добила је хомографт на аортном 
ушћу за који није била потребна антикоагулантна терапија, а две године касније постала је мајка 
здравог дечака коме је дала име по професору Ковачевићу. При сваком наредном контролном 
прегледу је напомињала: „Да није било храбрости и стручности професора Ковачевића, никада се 
не бих исказала као мајка.“

Сећање проф. др Данице Матић
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обољења и оцене тежине срчаних валвуларних 
мана, нарочито митралне стенозе.

Аутор је и коаутор више од 150 стручних и 
научних радова, од којих су неки објављени у 
страним часописима, док је највећи број штам-
пан у Српском архиву за целокупно лекарство. 
Коаутор је неколико монографија и уџбеника из 
области интерне медицине и кардиологије. У 
уџбенику Специјална клиничка физиологија ау-
тор је неколико значајних поглавља, а у уџбени-
ку Интерна медицина поглавља „Валвуларне 
срчане мане“. У монографији Урођене срчане 
мане написао је поглавље „Клиника конгенитал-
них аномалија коронарних артерија“.

Био је члан Српског лекарског друштва и 
члан, секретар и председник Кардиолошке сек-
ције. Био је и члан уредништва часописа Српски 
архив за целокупно лекарство и Кардиологија.

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва био је од њеног оснивања 
1976. године.

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрном звездом (1972) и Орденом рада са цр-
веном заставом (1986).

Проф. Ковачевић је пензионисан 1985. годи-
не. Преминуо је марта 1999. у Београду, где је и 
сахрањен.
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Проф. др Даница Матић
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Ђорђе Козаревић је рођен 19. маја 1930. годи-
не у Крушеву у Македонији. Основну школу и 
Прву мушку гимназију je завршио у Београду. 
На Медицинском факултету Универзитета у Бе-
ограду дипломирао је 1957. године. Од 1957. до 
1960. године радио је као лекар опште праксе 
најпре у Првом дому здравља у Београду, а по-
том у Институту за медицину рада Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Од августа 1960. до септембра 1961. био је на 
поледипломским студијама у САД, у оквиру 
којих је положио магистериј у Харвардској шко-
ли јавног здравства у Бостону. Завршио је спе-
цијални курс из епидемиологије заразних боле-
сти 1961. године у Центру за заразне болести у 
Атланти, Џорџија, САД. 

Од 1961. године радио је у Савезном заводу 
за здравствену заштиту. Био је начелник Со-
цијално-медицинског одељења, касније начел-
ник Сектора за здравствену заштиту и органи-
зацију здравствене службе, шеф Службе за хро-
нична масовна обољења, од 1963. године, а од 
1973. године вршилац дужности руководиоца 
ООУР. Истовремено је наставио своје усаврша-
вање у интерној медицини и социјалној медици-
ни. У периоду 1964–1969. године обављао је спе-
цијалистички стаж из интерне медицине са по-
себном оријентацијом на кардиологију на Ин-
терној Б клиници Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду. Интернационални течај 
епидемиологије кардиоваскуларних обољења 
Интернационалног друштва за кардиологију – 
Савет за превенцију и епидемиологију завршио 
је 1970. године у Даблину. Специјалистички ис-
пит из социјалне медицине са организацијом 
здравствене службе положио је 1971. године у 
Београду. Докторску дисертацију под насловом 
Епидемиолошки чиниоци у настанку коронарне 

болести и улога хипертензије у дефинисаној по-
пулацији одбранио је 1978. године на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду. 

Од 1976. године до 1987. године био је дирек-
тор Завода за хронична обољења и геронтоло-
гију, а потом специјални саветник генералног 
директора за научноистраживачки рад и секре-
тар Научног већа Клиничког центра Србије.

Од 1970. године био је предавач на после-
дипломским студијама из кардиологије на Ме-
дицинском факултету у Београду из области 
епидемиологије кардиоваскуларних и других 
хроничних болести, посебно методологије ис-
траживања кардиоваскуларних и респиратор-
них обољења. Такође је био предавач из области 
социјалне медицине на последипломским сту-
дијама у Центру за мултидисциплинарне студије 
Универзитета у Београду и у последипломској 
настави Републичког завода за здравствену заш-
титу СР Србије. Предавања по позиву из со-
цијалне геријатрије и социјалне кардиологије 
држао је и за студенте постдипломских студија 
на Геронтолошком институту у Љубљани од 
1975. године. За редовног професора на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду за 
последипломске студије из мултидисциплинар-
них области Универзитета у Београду изабран је 
1989. године.

Од преко 460 радова у целини је штампано 
226 у часописима, књигама и зборницима – 96 у 
иностраним и 130 у домаћим. Аутор је и коаутор 
преко 60 монографија и књига. Бавио се испити-
вањем здравственог стања и факторима који 
нарушавају здравље становништва и проблеми-
ма хроничних болести, посебно кардиоваску-
ларних обољења, у југословенском становни-
штву примењујући методе и принципе јавног 
здравства.

Проф. др Ђорђе Козаревић
 (1930–2008) 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Био је члан панела експерата Светске здрав-
ствене организације у Женеви за епидемиоло-
гију кардиоваскуларних обољења више од 25 
година, почев од 1969. године.

 Био је главни истраживач или коистраживач 
у више обимних епидемиолошких студија: 

− коистраживач у проспективној епидеми-
олошкој студији Преваленција и инциденција 
хипертензије и коронарне болести у новоиндус-
тријализованим популацијама у Југославији, као 
и у истраживању других хроничних обољења и 
стања, а посебно инфаркта миокарда, чијим ис-
траживањем је још од 1963. године обухваћено 
преко 11.000 испитаника;

− главни истраживач у проспективној епиде-
миолошкој студији Етиолошки фактори и фак-
тори ризика у настанку хроничних респиратор-
них обољења, почев од 1970. године, која је обух-
ватала 10.000 испитаника;

− главни коистраживач у студији Епидемио-
логија есенцијалне хипертензије у различитим 
етничким групама у Југославији (9.600 испита-
ника од 30 до 59 година старости);

− главни истраживач у студији Утицај ста-
рости и последица рата на здравствено стање, 
материјални и друштвени положај бораца НОР-
а и војних инвалида у Југославији, којом је обух-
ваћено преко 12.000 бораца у 21 локалитету свих 
наших република и покрајина, а спроводила се 
у току 1977. и 1978. године;

− истраживач у студији Светске здравствене 
организације о здравственом стању старих и чи-
ниоцима у здравом и патолошком старењу у Бе-
ограду и 11 земаља Европе (1980); 

− руководилац студије о хипертензији, ста-
рењу и онеспособљености становништва у Бео-
граду од 1990. године.

Др Ђорђе Козаревић је био члан Српског ле-
карског друштва од 1957. године, члан Секрета-
ријата Савеза лекарских друштава Југославије у 
периоду 1963–1968, члан Кардиолошке секције 
Српског лекарског друштва од 1968, члан и се-
кретар Југословенског кардиолошког друштва 
од 1970, председник Комисије за епидемиологију 
Југословенског кардиолошког друштва од 1977, 
потпредседник Геронтолошког друштва СР Ср-
бије од 1973. године, оснивач Лиге за хипертен-
зију (1995; касније Удружење за хипертензију 
Србије). Био је члан неколико међународних 
удружења: Интернационалног епидемиолошког 
друштва од 1971. године, Интернационалног 

центра за социјалну геронтологију у Паризу од 
1975. године, а члан Савета за епидемиологију и 
превенцију Интернационалног друштва карди-
ологије од 1967. године. 

Био је члан редакције часописа Народно здра-
вље, Кардиологија, Archive of Gerontology.

Активно је учествовао у организацији и раду 
бројних југословенских и републичких научних 
и стручних састанака: Други конгрес лекара Ју-
гославије, Четврти, Пети, Шести конгрес пре-
вентивне медицине Југославије, конгреси и на-
учни састанци интерниста, кардиолога, епиде-
миолога, геријатрије, организације здравствене 
службе, организатор Првог, Другог, Трећег југо-
словенског симпозијума о хроничним болести-
ма 1966, 1968, 1973. године, председник Конгрес-
ног одбора Првог геронтолошког конгреса Југо-

славије (1977). Био је предавач по позиву на 
међународном семинару Интернационалног 
геронтолошког друштва у Паризу, Дубровнику, 
Ослу (1971–1973).

Реферисао је своје радове на многим међуна-
родним конгресима, научним и стручним са-
станцима међу којима су Симпозијум о болнич-
кој и кућној нези, Амстердам, 1962; Европска 
конференција о превенцији и сузбијању карди-
оваскуларних обољења, Букурешт, 1965; Седми 
међународни конгрес геронтологије, Беч, 1966; 
Први интернационални конгрес профилактичке 
медицине и социјалног здравља, Венеција, 1968; 
Други међународни симпозијум о атеросклеро-
зи, Чикаго, 1969; Шести светски конгрес карди-
ологије, Лондон, 1970; Трећи интернационални 
семинар социјалне геронтологије Слободно вре-
ме и треће доба, Дубровник, мај 1972. (коорга-
низатор); Интернационални семинар о методо-
логији истраживања етиолошких фактора у 
настанку респираторних обољења, Цавтат, 1973. 

Др Ђорђе Козаревић, доктор медицинских нау-
ка, специјалиста социјалне медицине, један је 
од пионира епидемиолошких студија хроничних 
обољења са научнометодолошког становишта и 
носилац многих пројеката. Његов изузетан 
доприноос развоју научне мисли у нас и изузет-
на активност у нас и у свету ставља га у ред вр-
хунских експерата савремене медицине.

Из Предлога за избор др Ђорђа Козаревића 
за редовног члана Медицинске академије  

Српског лекарског друштва
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године (организатор у својству главног истра-
живача у студији); Интернационални симпо-
зијум социјалне геронтологије о становању и 
здравственој заштити старих, Вашингтон, 1973. 
године (у својству консултанта а на позив орга-
низатора), Десети светски конгрес геронтоло-
гије, Јерусалим, 1975; Седми европски конгрес 
кардиологије, Амстердам, јуни 1976; више саве-
товања радне групе Светске здравствене орга-
низације као консултант по позиву и др.

Проф. др Ђорђе Козаревић је изабран за редо-
вног члана Медицинске академије Српског ле-
карског друштва 1979. године. Био је генерални 
секретар Академије од 1980. до 1983. године. Био 
је предавач на симпозијуму Академије Напрасна 
смрт (1983) и један од организатора стручног 
скупа Геријатријски и професионални аспекти 
хроничних незаразних болести (са проф. др П. 
Королијом и проф. др С. Додићем, 1991).

Поред активности у стручним удружењима, 
проф. др Ђорђе Козаревић је обављао и низ зна-
чајних друштвено-политичких функција. Био је 
секретар Југословенског одбора за борбу против 
хипертензије од 1975. године, члан Савезне ко-
мисије за здравствену и виталну статистику, се-
кретар Комисије за кардиоваскуларна обољења 
у Савезном заводу за здравствену заштиту, члан 
Секретаријата централног одбора Југословен-
ског Црвеног крста од 1963. до 1967. године, 

председник Српско-цинцарског друштва и члан 
Главног одбора Светске лиге Цинцара.

Био је члан Савеза комунистичке омладине 
Југославије од 1945. године, секретар овог саве-
за, члан Савеза комуниста Југославије од 1949. 
године и члан Комитета Савеза комуниста Југо-
славије. У периоду 1960–1975. године обављао је 
разне функције у оквиру друштвених и поли-
тичких организација: секретар Партијске орга-
низације Института за медицину рада Меди-
цинског факултета, члан и председник Управног 
одбора, као и члан, а касније и председник Саве-
та Савезног завода за здравствену заштиту. У 
периоду 1965–1977. године био је члан Савета 
разних здравствених установа у Београду, као и 
члан Градске конференције Савеза комуниста 
Београда (1973–1974).

Добитник је Повеље Савеза лекарских дру-
штава Југославије (1978), Повеље Кардиолошке 
секције Српског лекарског друштва (1979), По-
веље Српског лекарског друштва (1986), Седмо-
јулске награде Србије (1979), Плакете Града Бео-
града (1981).

Носилац је Ордена рада са златним венцем 
(1981), Ордена Друштва за чување споменика и 
традиција Ослободилачких ратова Србије 
1912–1920 (1995).

Преминуо је 1. јуна 2008. године и сахрањен 
је на  Новом гробљу у Београду.
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Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Лука Коларовић je рођен 1. новембра 1925. 
године у Сремским Карловцима, од оца Бошка и 
мајке Јованке, у породици земљорадника и ви-
ноградара. Школовање је започео у родном мес-
ту, a према препоруци учитеља, након заврше-
ног четвртог разреда основне школе уписао је 
надалеко чувену Карловачку гимназију. С успе-
хом је похађао ову класичну гимназију док га 
догађаји у Другом светском рату нису примора-
ли да напусти школовање.

Луку Коларовића су као ученикa шестог раз-
реда гимназије 1942. године ухапсиле усташе 
током наставе. Заједно са школским друговима 
одведен је из школе, а међу ухапшенима је кас-
није пронашао и свога оца Бошка. Читава група 
Карловчана је наредног дана одведена у затвор у 
Сремској Митровици, одакле су у терентим ва-
гонима транспортовани у злогласни концентра-
циони логор Јасеновац. У Јасеновцу је провео 
неколико месеци, након чега је заједно с мало-
бројним преживелим Карловчанима ослобођен 
под недовољно разјашњеним околностима. Пре-
ма сопственим речима, био је на корак од смрти, 
у реду за стрељање, везан жицом за ручни зглоб 
другог затвореника, када су у логор упали не-
мачки СС војници с наређењем да се Карловча-
ни пусте на слободу. Одмах је одвезан, изведен 
из реда и заједно с осталим суграђанима осло-

бођен. Успео је да као бивши логораш, исцр-
пљен, без хране, одеће и обуће, превали дуг, опа-
сан и напоран пут од Јасеновца до Сремских 
Карловаца, кроз територију Независне државе 
Хрватске, у атмосфери непријатељства и страха. 
Преживљене страхоте и физички напор толико 
су изменили овог седамнаестогодишњака, да га 
по повратку кући мајка није препознала. Након 
опоравка, више није похађао гимназију, али је 
учио код куће и припремао испите за приватно 
полагање преосталих разреда и матуре. Све по-
требне испите и матуру успешно је положио за 
време Другог светског рата у гиманзији у Срем-
ским (тада Хрватским) Карловцима, пред стро-
гом и неблагонаклоном комисијом професора 
Независне државе Хрватске. Након полагања 
матуре, због честих упада усташке војске и по-
лиције, напустио је Карловце заједно с оцем и 
отишао у Земун, који је био под управом немач-
ке војске. У Земуну су се обојица запослила у 
фабрици авиона „Икарус“ и тамо провела наред-
не две године. Од 1944. сарађивао је с партиза-
нима. Током Народноослободилачке борбе уг-
лавном је био активан као курир који је одржа-
вао везу с Васом Стајићем, с којим се породица 
Коларовић касније и спријатељила. Учествовао 
је као партизан у борбама за ослобођење земље, 
да би га крај рата затекао у Марибору. По завр-

Прим. др Лука Коларовић 
(1925–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Виши стручни сарадник Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду 

Kрасили су га стручни перфекционизам и топлина професионалне и људске комуникације. Био је 
изузетно цењен и омиљен међу колегама. Реалан и практичан, своју вештину је усмеравао ка најви-
шим изазовима. Своје богато стручно искуство преносио је генерацијама које су га од милоште и из 
захвалности ословљавале са „чика Лука“. Настојао је да од колектива направи породицу у којој 
владају слога, узајамно разумевање и уважавање. Памтићемо га по стручности и креативности, а 
сећаћемо се његове људске топлине, толеранције, неосветољубивости и опраштања онима који су 
били заслепљени сопственим границама.

Сећање проф. др Радоице Јокића, дечјег и абдоминалног хирурга
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду



160

шетку рата је од 1945. до 1947. служио редован 
војни рок. Демобилисан је у јесен 1947. године.

Одмах по демобилисању уписао је Медицин-
ски факултет Свеучилишта у Загребу. Након 
одслушане треће године студија, на сопствени 
захтев прешао је на Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду, на којем је дипломирао 
1953. године. Током студија активно се бавио 
спортом и био члан мушког одбојкашког тима у 
Сремским Карловцима, који се такмичио у 
Војвођанској лиги. Љубав према спорту касније 
је пренео и на професионални план – био је ан-
гажован у својству лекара у спортским друшт-
вима и клубовима. Као лекар, био је члан олим-
пијског тима Југославије на летњим Олим-
пијским играма одржаним 1960. године у Риму.

После завршетка Медицинског факултета ра-
дио је као лекар опште праксе у Бачком Јарку, 
Сиригу, Змајеву и Kамендину. Од 1955. године 
био је запослен на Одељењу грудне хирургије 
Покрајинске болнице за туберкулозу у Новом 
Саду, а од 1960. у Институту за туберкулозу и 
плућне болести у Сремској Kаменици. Специја-
лизирао је грудну хирургију на Војномедицин-
ској академији у Београду код проф. др Исидора 
Папа. Специјалистички испит из грудне хирур-
гије положио је 1963. године у Београду. Звање 
примаријуса стекао је 1973. Посебно интересо-
вање показивао је за отворено лечење емпијема 
плеуре и хируршку рекострукцију бронха. У об-
ласти грудне хирургије усавршавао се у Југосла-
вији у већини центара с развијеном грудном хи-
рургијом, од Београда до Голника у Словенији, а 
1976. године провео је шест месеци у Бад Берки, 
у Демократској Републици Немачкој. 

На Kлиници за дечју хирургију Института за 
мајку и дете у Новом Саду био је начелник Оде-
љења грудне хирургије од 1977. године до пензи-
онисања 1990. Директор тог института био је од 
1982. до 1984. године.

Волео је посао хирурга и био му је истински 
посвећен. Годинама је предано у слободно време, 
викендима и током празника обилазио опериса-
не болеснике. До пензионисања је радио у опе-
рационој сали, а једанпут је изјавио да је неко-

лико година након пензионисања и даље сањао 
како оперише.

Од 1981. године до пензионисања био је виши 
стручни сарадник Медицинског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду. Учествовао је у из-
вођењу практичне наставе на предмету Хиру-
гија са ратном хирургијом. Био је члан комисије 
за полагање специјалистичког испита из грудне 
хирургије и кардиохирургије.

Објавио је 102 рада у домаћим и два у међу-
народним часописима, од чега је 14 објављено у 
часописима индексираним у бази података 
MEDLINE. 

Био је редован члан Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва од њеног ос-
нивања 1976. године.

Активно је учествовао у раду стручних удру-
жења. Био је секретар Актива спортских лекара 
Српског лекарског друштва (1956/57), секретар 
Пнеумофтизиолошке секције (1964/65), члан 
Председништва Хируршке секције, члан Пред-
седништва подружнице Српског лекарског 
друштва у Новом Саду и њен председник 
(1979/80) и члан Председништва Друштва за ис-
торију медицине Југославије.

Добитник је бројних признања. Одликован је 
Медаљом заслуга за народ (1945), Орденом за-
слуга за народ са сребрном звездом (1976), Ор-
деном рада са златном звездом (1979) и Средњом 
плакетом Југословенске народне армије (1979). 
Постхумно му је додељена споменица Друштва 
лекара Војводине Српског лекарског друштва 
(2008).

Као љубитељ ваздухопловства био је члан Ае-
роклуба Нови Сад и чест посетилац аеродрома 
у Ченеју. Ипак, најдражи хоби било му је пчелар-
ство. Био је један од оснивача Друштва пчелара 
„Јован Живановић“ у Новом Саду, а затим и се-
кретар и председник. Препознао је потребу за 
едукацијом пчелара и применом научних дос-
тигнућа у практично пчеларство. У срадањи с 
Пољопривредним факлултетом у Новом Саду 
установио је мартовска Саветовања пчелара, 
веома значајну манифестацију пчеларства у 
Војводини. 

Најдражи хоби било му је пчеларство, којим је почео да се бави на молбу оца Бошка, који због бо-
лести није више могао да брине о пчелама. Постепено, пчеларство му је постало љубав и страст и 
остао му је посвећен до краја живота.
Волео је Сремске Карловце, у које се вратио након пензионисања. У овом граду је уживао у природи, 
пчелама, породици, дружењу, културним манифестацијама.
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Као пензионер је био волонтер Црвеног крста 
у тренуцима када се ова организација суочила с 
приливом великог броја избеглица с ратних под-
ручја на територији бивше Југославије. Касније 
је био председник општинске организације Цр-
веног крста у Сремским Карловцима. Током ње-

говог председничког мандата успостављена је 
сарадња са Црвеним крстом Исланда, који је 
значајним финансијским донацијама помогао 
карловачку организацију.

Преминуо је 29. децембра 2008. године у 
Сремским Карловцима, где је и сахрањен.
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Сава Константиновић је рођен је 1. маја 1926. 
године у Београду, од оца Витомира, помоћника 
министра финансија у предратној Југославији, и 
мајке Зоре, рођене Несторовић. Основну школу 
и гимназију завршио је с одличним успехом. То-
ком школовања награђен је Наградом „Краљ Пе-
тар“ као један од најбољих ђака у генерацији.

Медицински факултет уписао је 1946. године 
у Загребу и тамо завршио прву годину студија. 
Потом је прешао на Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду, где је и дипломирао 1954. 
године. Током студија био је демонстратор на 
Катедри Државног института за физичко обра-
зовање. После студија радио је годину дана као 
лекар опште праксе у Дому здравља у Раковици.

Од 1956. године, када је започео специјализа-
цију из дерматовенерологије, радио је на Клини-
ци за дерматовенерологију Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду (касније Клинич-
ког центра Србије). Специјалистички испит је 
положио 1960. године.

За асистента Медицинског факултета у Бео-
граду изабран је 1959. године, за доцента 1970, 
ванредног професора 1976, а редовног професо-
ра 1983. године.

Као асистент био је стипендиста (1962/63) у 
Бечу на Првој универзитетској кожној клиници. 
На овој клиници свој рад усмерио је на испити-
вања гљивичних обољења коже и њихов однос са 
киселим омотачем коже. Закључак ових истражи-
вања је да настанак и ширење гљивичних обољења 
коже зависе од pH вредности коже особе.

Године 1968. боравио је три месеца на уни-
верзитетској клиници у Hospital St. Louis у Пари-
зу. Током боравка је на састанку француских 
дерматолога одржао предавање о псоријатич-
ном артритису и саопштио нове критеријуме 
који га сврставају као entité morbide. 

Месец дана је провео на универзитетској кли-
ници у Амстердаму 1968. године код проф. др 
Cormane-а, где се упознао с тада потпуно новом 
директном имунофлуоресцентном дијагности-
ком кожних болести.

Докторску дисертацију под насловом Улога 
pH коже у настанку и развоју условно патогених 
гљивичних обољења коже одбранио је 1969. годи-
не на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду.

Током универзитетске каријере држао је 
наставу из дерматовенерологије студентима ме-
дицине и стоматологије. У оквиру последиплом-
ске наставе из дерматовенерологије држао је 
наставу лекарима на специјализацији из меди-
цине рада, педијатрије и спортске медицине, као 
и фармацеутима. Неколико година је био члан и 
председник комисије за специјалистичке испите 
из дерматовенерологије и две године шеф Ка-
тедре за дерматовенерологију Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду. Био је ментор 
или председник Комисија за одбрану 25 маги-
стар ских теза и докторских дисертација. Од ос-
нивања Медицинског факултета Универзитета 
у Крагујевцу до 1993. године био је руководилац 
наставе из дерматовенерологије.

Као носилац Фулбрајтове стипендије, одржао је 
предавања на девет медицинских факултета у Сје-
дињеним Америчким Државама (Њујорк, Вашинг-
тон, Филаделфија , Бостон, Бафало, Сан Франци-
ско, Станфорд код Сан Франциска, Мичиген и 
Мајами) о проблемима pH коже и о својим искуст-
вима у лечењу дерматоза новим медикаментима 
– ароматичним ретиноидима. Наиме, проф. Кон-
стантиновић је међу првима у Европи испитивао 
ретиноиде у лечењу псоријазе и других дерматоза 
с поремећеном кератинизацијом. У САД ретино-
иди дотад још нису били у употреби.

Проф. др Сава Константиновић 
(1926–2014)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Био је оснивач Клуба спортске медицине на 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду (1954) и први лекар у амбуланти овога 
клуба. Завршио је три семинара из спортске ме-
дицине. Организовао је неколико симпозијума 
из ове области у оквиру европских и светских 
првенстава у боксу и хокеју на леду (Београд, 
Љубљана).

Готово цео свој радни век, од 1956. године до 
одласка у пензију 1991, провео је на Клиници за 
дерматовенерологију Клиничког центра Србије. 
Дуго година био је шеф Женског одељења кли-
нике и шеф Одељења физикалне терапије. На 
Одељењу физикалне терапије проширио је рад 
увођењем нових метода лечења, као што су при-
мена течног азота, зрачна терапија епителиома 
и ПУВА терапије, што су били пионирски по-
духвати у то време.

Богата библиографија проф. Константино-
вића обухвата неколико књига и уџбеника, пог-
лавља у познатим монографијама и бројне радо-
ве. Аутор је поглавља у уџбенику за лекаре на 
специјализацији из дерматовенерологије Дерма-
тологија и венерологија (1981), коаутор Практи-
кума из дерматовенерологије за студенте меди-
цине (са Н. Мартиновићем, 1996), уџбеника за 
студенте медицине Дерматовенерологија (са Н. 
Мартиновићем, 1999) уџбеника за медицинске 
школе Дерматологија са негом (са Н. Мартино-
вићем, четири допуњена издања) и коаутор пог-
лавља „Кожне болести“ у уџбенику Педијатрија 
(1993). Аутор је поглавља Traction alopecia due to 
traditional hair styles у монографији Hair Research 
– Status and Future Aspects (1981) и поглавља 
Clinical aspect and side effect of the treatment by 
retinoids with different skin diseases у Retinoids – 
Аdvances in Basic Research and Therapy (C. E. Orfa-
nos, O. Braun-Falco, уредници, 1981), коаутор 

монографије Retinoids (J. Fernandez, уредник) и 
аутор енциклопедије Larousse Medical, издање на 
нашем језику (поглавље о кожним болестима).

Објавио је 157 радова, од којих је у страним 
часописима штампано 14, док је у домаћим обја-
вљен 21 рад. У зборницима радова с конгреса у 
иностранству штампана су у целини 24 његова 
рада, а у домаћим зборницима објављено је 30 
радова. Објавио је и 11 радова после одласка у 
пензију. Из ових радова се види да се проф. Кон-
стантиновић бавио готово свим проблемима у 
дерматологији и венерологији. Бројни радови 
односе се и на козметодерматологију.

Највреднија истраживања проф. др Констан-
тиновића била су следећа:

1. Рендгенолошка испитивања у корелацији с 
клиничком сликом код псоријатичног артрити-
са. Проф. Константиновић је поставио рендге-
нолошке критеријуме који су типични за псо-
ријатични артритис и недвосмислено га разли-
кују од реуматичног;

2. Истраживања о интертригинозним гљи-
вичним обољењима коже која показују да pH 
вредност коже појединих особа игра главну уло-
гу у настанку и ширењу ових обољења. То је био 
и предмет његове докторске дисертације (1969);

3. In vitro и in vivo испитивања дејства рети-
ноида на дерматозе с поремећеном кератиниза-
цијом. Проф. Константиновић је описао и не-
жељену последицу у виду такозваног тигасон-
ског дермита, који се манифестује искључиво на 
дорзуму шака. Имунолошким истраживањима 
изведеним у условима in vitro доказано је иму-
носупресивно дејство ових препарата њиховим 
утицајем на активацију и пролиферацију Т-лим-
фоцита, што је новина у дејству ових лекова, 
који су врло делотворни у лечењу разних 
дерматоза.

Сава Константиновић је био велики господин у најпозитивнијем смислу те ријечи. По понашању, из-
гледу, ставу према људима с којима је долазио у контакт, колегама на радном месту. Пошто увијек има 
оних који немају господствено понашање, а таквих је било на послу и према њему, задивљујуће је како 
је знао да рјешава такве ситуације. Мислим да нема колеге који му те особине могу оспорити. 
Био је духовит човјек, не зато што је унапред припремио нешто да каже или учини; то је ненаметљиво 
произлазило из његовог казивања, било да је стручно казивање или необавезан разговор. Студентима 
се то допадало, а и ја сам био његов студент. Допадало се и колегама у стручним расправама. 
Био је каваљер. На Европском конгресу дерматолога у Лисабону – више се и не сјећам које године 
– за нашим столом била је слободна једна столица, а била је гужва. Пришла је колегиница и питала 
за столицу. Ми, остали за столом, једва да смо је и запазили, а Сава је већ носио столицу за сто те 
колегинице. То је био Он. 
Волио је да прати модне трендове, некада мало смјело за своју животну доб, но Сави је то пристајало. 

 Проф. др Ђорђије Карадаглић
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Био је члан Српског лекарског друштва и ње-
гове Дерматовенеролошке секције од 1956. годи-
не. Био је секретар ове секције (1959–1961), члан 
Управног одбора (1964–1966, 1980–1982) и пред-
седник (1982–1983). Био је оснивач и први се-
кретар Секције за спортску медицину Српског 
лекарског друштва од њеног оснивања 1959. до 
1962. године и члан Управног одбора од 1957. до 
1965. године. Организовао је два симпозијума из 
дерматовенерологије у оквиру стручног састан-
ка „Стремљења и новине у медицини“. Одржао 
је бројна предавања у подружницама Српског 
лекарског друштва у унутрашњости.

Изабран је за почасног члана Француског дер-
матолошког друштва (1976). Као члан овог 
друштва сваке године је учествовао на међуна-
родном састанку „Париски дерматолошки дани“, 
и то од 1976. године до завршетка професионалне 
каријере. Био је члан Грчког друштва за дермато-
логију од 1983. године, Немачког друштва за дер-
матологију од 1992. и Румунског дерматолошког 
друштва од 2004. Такође је био члан Миколошког 
друштва Француске, Миколошког друштва Не-
мачке и Европске академије за дерматологију. Ге-
нерални секретар Удружења дерматовенеролога 
Југославије био је од 1972. до 1975. године.

Проф. Константиновић је као предавач учест-
вовао на неколико светских дерматолошких кон-
греса (од Стокхолма 1957) и на конгресима дерма-
толога немачког и француског говорног подручја. 
Такође је приказао резултате својих истраживања 
на конгресима бугарског, румунског, пољског, че-
хословачког, италијанског и грчког дерматолош-
ког друштва. Учествовао је на симпозијуму о гљи-
вичним обољењима коже у Риму и на Југословен-
ско-италијанским дерматолошким данима, на 
Међународном конгресу за алергологију у Фирен-
ци, конгресу Европске академије за алергологију 
у Прагу и Светском конгресу о антибиотицима у 
Рио де Жанеиру. Укупно је учествовао на 54 кон-

греса у иностранству и 64 у Југославији. Поред два 
конгреса дерматовенеролога Југославије, која је и 
организовао у Београду, учествовао је и на свим 
другим конгресима дерматовенеролога Југосла-
вије од Љубљане 1957. године.

Био је председник Организационог одбора 
Дерматотерапеутских дана у Аранђеловцу 
(1987) и учествовао на свим Дерматотерапеут-
ским данима одржаваним у Југославији. Учест-
вовао је и на конгресима алерголога, инфекто-
лога и епидемиолога.

Био је један од оснивача часописа Acta derma-
tovenerologica Iugoslavica, уредник четири године 
и члан Редакционог одбора, као и члан Уређива-
чког одбора часописа Српски архив за целокупно 
лекарство. Био је неколико година председник 
Комисије за издавачку делатност Савета Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1990. При-
ступно предавање са темом Ретиноиди у дерма-
тологији одржао је 1991. године. Редовно је при-
суствовао научним и другим састанцима Акаде-
мије. Организовао је симпозијуме Болести које се 
преносе полним путем (1992) и Савремена тера-
пија у дерматологији (1996), а са проф. Ђ. Кара-
даглићем научне скупове Меланом (1998), О ур-
тикарији (2000), Кожа и вирус (2001), Козмето-
логија: достигнућа и будћност (2003), Ретиноиди 
у дерматологији (2005) и Полно преносиве боле-
сти (2006). Сви су ови изузетно добро посећени 
скупови били место на којем су се саопштавала 
најсавременија сазнања из дерматовенерологије 
и општеприхваћене препоруке за праксу.

Добитник је неколико награда и признања. 
Српско лекарско друштво му је као признање за 
његов активни рад доделило Диплому, Захвал-
ницу и Повељу.

Преминуо је 17. јула 2014. године у Београду 
где је и сахрањен.
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Петар Королија је рођен 5. септембра 1925. 
године у Београду. Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду уписао је 1945. године, а 
дипломирао 1951. године са средњом оценом 8,7. 
Током студија био је активан члан многих кли-
ничких секција.

Општи лекарски стаж завршио је у Смедереву 
1952. године, а професионалну лекарску каријеру 
започео у Голупцу исте године, где је радио као 
лекар опште праксе и стицао прва знања из обла-
сти интерне медицине и хирургије. На тај свој рад 
посебно је био поносан. Јуна 1955. године започео 
је специјализацију из интерне медицине на Ин-
терном одељењу у Градској болници у Београду 
(данас Клиничко-болнички центар „Звездара“), 
где је радио до одласка у пензију 1990. Специја-
листички испити из интерне медицине положио 
је марта 1960. године с одличном оценом.

Године 1957. као специјализант изабран је у 
звање хонорарног асистента за предмет Интерна 
медицина на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду, при Наставној бази интерне 
медицине Градске болнице у Београду. Октобра 
1960. године изабран је у звање асистента, а 
фебруара 1973. у звање доцента. Докторску ди-
сертацију под насловом Максимални хистамин-
ски тест и корелација између желудачне секре-
ције и хистолошког стања желудачне слузнице у 
старих одбранио је 1978. године на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду, а исте 
године је реизабран у звање доцента. У ванред-
ног професора је унапређен јуна 1978. године, а 
у исто звање реизабран јуна 1983. године. У нај-
више наставничко звање редовног професора 
изабран је 1984. године.

Као стипендиста Светске здравствене орга-
низације, провео је два месеца 1968. године на 
стручном усавршавању на Институту за герон-

тологију Академије наука тадашњег СССР у 
Кијеву.

Проф. др Петар Королија је на почетку своје 
универзитетске каријере показивао велико ин-
тересовање за проблеме из готово целе интерне 
медицине. Као гастроентеролог на почетку ка-
ријере пратио је многе појаве и обољења везана 
за дигестивни тракт, од функционалних појава 
које не показују видљиве анатомске промене до 
малигних обољења. Његова заинтересованост за 
рано дијагностиковање малигних тумора јетре 
и жучне кесе у немалом броју радова дала је зна-
чајне прилоге познавању клиничких манифе-
стација и лабораторијских промена која се јав-
љају у раној асимптоматској фази малигних ту-
мора гастроинтестиналног тракта.

Године 1963. у Градској болници почиње са 
радом прво геријатријско одељење на Балкану, 
чији је оснивач и први начелник био управо 
проф. Королија. У деценијама које следе његова 
научно-стручна делатност односи се на пробле-
ме геријатрије и геронтологије. Велики број пуб-
ликованих и реферисаних радова на многим 
конгресима у земљи и иностранству везани су 
за патологију старих људи. 

Међу првима је указао на реалну потребу про-
учавања специфичности лечења особа трећег 
животног доба, као и медицински значај примар-
не, секундарне и терцијарне превенције обољења 
у старости. Слободно се може рећи да је најза-
служнији за афирмацију једне нове научне дис-
циплине, досада непознате и непрепознате на 
овим просторима, а и шире. Захваљујући свом 
несебичном ангажовању и залагању, допринео је 
скретању пажње читавом друштву на проблеме 
који су везани за старење и старост. Поставио је 
високе стандарде у лечењу старих особа и допри-
нео високом реномеу Геријатријског одељења 

Проф. др Петар Королија 
(1925–2004)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Градске болнице, наставне базе Медицинског 
факултета Универзитета у Београду, која ће 
постати референтни центар за здравствену заш-
титу старих Републике Србије. Велики број ра-
дова из области геријатријске медицине не одно-
се се само на патологију старења већ и на инво-
лутивне и физиолошке промене које прате ста-
рење и старост. Посебан значај у научном раду 
посветио је терапијским принципима одређених 
обољења код старих лица, који су први пут при-
мењени на овим просторима, а који су дали од-
личне резултате у клиничкој пракси.

Немали број радова проф. Королије везан је 
за социјалномедицинске аспекте људи трећег 
животног доба.

Последњих година своје каријере, кроз науч-
ноистраживачке пројекте којима је руководио, 
показао је велико интересовање за промене у 
имунском систему које настају у процесу ста-
рења. Као носилац пројеката Испитивање целу-
ларног имунитета у старијих особа, Утицај 
комплексних тимусних активних материја на 
неке узрасне промене у људи старијег животног 
доба и Својство лимфоцита у току старења 
указао је на неке моменте који се односе на про-
мене имунског система у овим процесима.

Објавио је 150 радова, углавном из области 
геријатријске клиничке медицине и геронтоло-
гије. Веома запажена излагања из области кли-
ничке геријатрије имао је на светским конгреси-
ма из геронтологије одржаним 1966. године у 
Бечу и 1972. године у Кијеву, на Европском кон-
гресу клиничке геријатрије у Берну, Југословен-
ско-грузијским данима геријатријске медицине 
одржаним у Тбилисију и на конгресу Европске 
геријатријске асоцијације ЕУРАГА у Београду.

Један је од иницијатора оснивања Геронтолош-
ког друштва Србије 1973. године и Савеза герон-
толошких друштава Југославије 1977. Оба друштва 
су га изабрала за свог првог председника.

Мало је занемарена његова велика и значајна 
улога на пољу социјалне геронтологије. Свакако 
да није случајно да је 1973. године објављена и 
студија Социјални и медицински аспекти ста-

рења, у којој је био један од аутора. Било је то 
време када сазревају услови за оснивање једног 
новог друштва, Геронтолошког друштва Србије, 
које ће бити посвећено проблемима старости и 
старења. Велика синергија групе истакнутих 
професора и научника – др Мирослава Живко-
вића, др Милоша Грујића, др Ива Растимира Не-
дељковића и др Ђорђа Козаревића – афирмиса-
ла је активност овог значајног друштва. Међу 
њима проф. др Петар Королија имао је врло ис-
такнуту улогу због свог претходног искуства и 
због своје дисциплинарне оријентације на про-
блеме старења и старости. У време његовог шес-
тогодишњег мандата као председника Геронто-
лошког друштва Србије, покренут је и часопис 
Геронтолошки зборник, који је 1993. године пре-
растао у часопис Геронтологија. Био је такође 
иницијатор и један од организатора и истакну-
тих учесника првог геронтолошког конгреса Ју-
гославије, који је одржан 1977. године у Београду 
и који је окупио око 1.000 учесника, што је 
највећи забележени број на свих девет досад 
одржаних конгреса.

Током деценијског рада са старима, сем раз-
воја у раду на пољу куративне медицине, посеб-
ну пажњу посвећивао је образовању младих 

лекара и специјализаната интерне медицине, те 
супспецијализаната из кардиологије, гастроен-
терологије и имунологије, на које је несебично 
преносио своја знања и клиничка искуства. Иза 
себе на Геријатријском одељењу оставио је јед-
ног ванредног професора, др Радмилу Стевић, и 
два редовна професора Медицинског факултета, 
др Младена Давидовића, сигурно једног од ње-
гових најбољих ученика, и др Драгослава П. Ми-
лошевића, садашњег начелника Геријатријског 
одељења, као свога последњег ђака.

Поред предавања из интерне медицине и ге-
ронтологије, држао је предавања и после-
дипломцима из кардиологије. У Љубљани је пре-
давао геронтологију лекарима на магистарским 
студијама. И након пензионисања наставио је с 
педагошким активностима на Катедри за герон-
тологију Медицинског факултета Универзитета 

Клиничар високог реномеа, истакнути научни радник, велики педагог, значајно је допринео афирмацији 
геријатријске медицине, што аутору ових редова, као његовом ђаку, даје за право да уваженог профе-
сора и учитеља назове оцем савремене геријатрије у Србији и доајеном геријатријске медицине.
Од њега смо научили много, посебно у методологији приступа геријатријском пацијенту, струци, 
науци и животу уопште. За њим је остајао траг и осећај сигурности колега око њега. То чине људи 
поштене животне биографије, чврстог карактера и јасне опредељености. 
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у Београду. Најзаслужнији је за издвајање ге-
ријатрије као посебне дисциплине интерне ме-
дицине. Под његовим менторством одбрањено 
је неколико докторских дисертација и магисте-
ријума из геријатријске медицине. Начелник 
Интерне клинике Клиничко-болничког центра 
„Звездара“ у Београду постао је 1983. године, ос-
тајући и даље веран геријатријској медицини.

Пионир српске и светске геријатрије, наш 
уважени колега, књижевник и академик др Лаза 
К. Лазаревић још је давне 1887. године, тражећи 
одобрење за оснивање првог Одсека за лечење 
стараца са 13 постеља, написао: „Старост није 
ни здравље ни болест. Стари када су здрави, дру-
гачије живе и другачије се хране, а када су болес-
ни другачије болују, па зато морају другачије и 
да се лече.“ То су били принципи којима се ру-
ководио и проф. Королија, а таквим својим ра-
дом дао је велики допринос струци и науци.

Запажену активност имао је у Управи гастрое-
нтеролога Југославије и Управи гастроентеролога 
Српског лекарског друштва. Био је председник 
Подружнице Београда Српског лекарског друштва, 
а касније и потпредседник овог друштва. Обављао 

је функцију председника Интернистичке секције 
Српског лекарског друштва и био делегат Друштва 
у Савезу лекарских друштава Југославије. Пред-
седник Српског лекарског друштва био је од 1984. 
до 1988. године и својим радом много допринео 
омасовљењу ове струковне организације лекара и 
стоматолога. 

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва постао је 1983. године и сво-
јим активним учешћем доприноси раду Акаде-
мије. У сарадњи са проф. др Ђорђем Козаре-
вићем и проф. др Слободаном Додићем органи-
зовао је 1991. године научни скуп под називом 
Геријатријски и професионални аспект хронич-
них незаразних обољења.

Награђен је Наградом „Др Симa Милоше-
вић“. Одликован је Орденом рада са црвеном 
заставом.

Свима нама који смо имали прилике да га 
лично упознамо остао је у сећању као истакнута 
фигура у једној великој мисији каква је савреме-
на геријатрија и социјална геронтологија.

Проф. др Петар Королија је преминуо 2004. 
године и сахрањен је у Београду.

Његова два сина наставила су породичну 
традицију. Милан (Миша) је завршио Медицин-
ски факулетет Универзитета у Београду и као 
специјалиста интерне медицине бави се нефро-
логијом, а Срђан је дипломирао на Стомато-
лошком факултету Универзитета у Београду и 
ради као стоматолог.

Клиничко одељење за геријатрију Интерне 
клинике Клиничко-болничког центра „Звезда-
ра“ у Београду с великим задовољством имало 
је ту част да на 50. годишњицу оснивања до-
бије име свога првог учитеља и оснивача – 
проф. др Петра Королије.
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Десанка Косановић-Ћетковић је рођена 26. мар-
та 1920. године у Подгорици, у старој и угледној 
породици интелектуалаца. Гимназију је завршила 
у родном граду 1938. године с одличним успехом. 
У Напредни омладински покрет укључила се још 
као средњошколка. Медицински факултет у Бео-
граду уписала је 1938, али је студије прекинула због 
рата. Била је учесник Народноослободилачког пок-
рета од 1941. године, због чега је била интернирана 
по логорима у Италији. Студије медицине је наста-
вила после рата и дипломирала 1948. с просечном 
оценом 8,4. Током студија је активно учествовала у 
раду прогресивних студентских културно-умет-
ничких друштава при студентским домовима, као 
и у раду студентске организације, укључујући и 
учешће на две омладинске радне акције.

Након обавезног лекарског стажа, 1950. године 
се запослила на Клиници за инфективне болести 
у Београду. Период 1951–1953. године провела је, 
према планској расподели, на раду у Призрену и 
Ђаковици. Специјалистички испит из инфектив-
них болести положила је 1954. године с одличним 
успехом. На стручном усавршавању је боравила у 
Лондону и Риму. На предлог Заједнице медицин-
ских факултета Југославије, школску 1965/66. го-
дину провела је на Медицинском факултету у Ал-
жиру, на дужности наставника инфективних бо-
лести и управника клинике El Kettar.

У звање асистента на Катедри инфективних бо-
лести изабрана је 1954. године. Пошто јој је прих-

ваћен хабилитациони рад Осврт на терапеутску 
вредност антитетанусног серума, изабрана је у 
звање доцента 1961. године, а у звање ванредног 
професора 1968. Докторску дисертацију под на-
словом Улцерозни колитис и његова актуелност у 
савременој инфектологији одбранила је 1981. годи-
не. У звање редовног професора изабрана је 1982.

Као угледан, принципијелан и познат настав-
ник, професорка Косановић је неколико пута 
бирана у стручне комисије и поједина већа Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду. 
Била је дугогодишњи члан и председник Коми-
сије за полагање специјалистичког испита из 
инфективних болести.

Круну наставно-педагошке делатности про-
фесорке Косановић представља објављивање 

самосталног уџбеника Акутне инфективне бо-
лести 1974. године, који је написан лепим сти-
лом, лако разумљивим језиком и на веома пре-
гледан начин, те је постао један од најомиље-
нијих студентских уџбеника на медицинским 
факултетима. Овај уџбеник је доживео чак 12 
издања. Написала је и сва поглавља из акутних 
инфективних болести за треће издање Медицин-
ског лексикона.

До избора у звање редовног професора обја-
вила је укупно 115 радова. Током дугогодишњег 
стручног рада професорка Косановић се огледа-
ла у скоро свим доменима инфектолошке пато-
логије, дајући низ стручно-научних прилога 

Проф. др Десанка Косановић-Ћетковић 
(1920–2008)

Члан Академије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Као талентован, инспирисан и неуморан педагог, предавач посебне врсте, професорка Косановић 
ће код бројних генерација студената медицине остати упамћена по бриљантним, упечатљивим и 
надахнутим предавањима о тетанусу, беснилу, дизентерији и другим инфективним болестима. Међу 
првима је схватила значај и вредност нових наставних помагала, посебно филмова, у настави кли-
ничких предмета. Не само да их је издашно користила већ је и активно суделовала у њиховом ос-
мишљавању, припреми и снимању.

Проф. др Милена Божић
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који носе обележје пионирских подухвата у на-
шој средини, као што су, на пример, изучавање 
клиничке слике и терапије тетануса, тражећи 
некада објашњења и у експерименталним радо-
вима. Ту су и клиничко-епидемиолошка истра-
живања дифтерије, инфективне мононуклеозе и 
цревних инфекција, којима је посветила по-
следње године своје делатности. Посебан допри-
нос дала је лечењу бројних, веома тешких 
поствакциналних компликација, о чему је пуб-
ликовала неколико радова.

Последње деценије своје делатности посвети-
ла је проблемима инфектолошке гастроентеро-
логије. При томе је улцерозни колитис био до-
мен њеног посебног интересовања и проуча-
вања, о чему сведоче бројни радови и докторска 
дисертација. Захваљући њеном стручном угледу 
и залагању, Инфективна клиника је од тог вре-
мена постала признати центар за лечење улце-
розног колитиса у Србији.

Свој изразити дар за јасно, једноставно и сли-
ковито изражавање користила је и при писању 
великог броја популарних, васпитних и едука-
тивних прилога о инфективним болестима у 
бројним дневним листовима и часописима.

Проф. др Десанка Косановић-Ћетковић има 
значајне заслуге за развој и напредак инфекто-
лошке службе у Србији, за чије је унапређење 

показала изузетну одговорност и личну ангажо-
ваност, посебно у време руковођења (у два ман-
дата) Секцијом за инфективне болести Српског 
лекарског друштва.

Била је члан Суда части Српског лекарског 
друштва, неколико година члан Управног одбо-
ра Секције инфектолога Србије и Удружења ин-
фектолога Југославије. Била је организатор Ин-
фектолошких недеља и редактор неколико збор-
ника радова с ових скупова.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабрана је 
1979. године. Већ следеће године на научном ску-
пу Академије одржала је предавање под називом 
Компликације у току улцерозног колитиса.

Прегалаштво, приљежност, стручност, одго-
ворност, истински смисао за препознавање со-
цијалне правде и бескомпромисно стремљење 
том идеалу били су стално обележје мисли и 
дела професорке Косановић. То су и друштво и 
стручна јавност умели да запазе, па је више пута 
била похваљивана и награђивана. Међу бројним 
наградама и одликовањима треба истаћи Награ-
ду за научноистраживачки рад Српског лекар-
ског друштва (1986) и Орден рада са златним 
венцем.

Пензионисана је 1985. године. Умрла је 2008. 
године и сахрањена је у Београду.

Проф. др Десанка Косановић-Ћетковић је била веома заслужан члан колектива Клинике за ин-
фективне и тропске болести Клиничког центра Србије у Београду. Свој живот је тако уткала у Кли-
нику, да су сећања на њу жива и свуда присутна. Важну улогу је одиграла у образовању стручних 
кадрова, првенствено лекара-инфектолога, али и лекара других специјалности и стажера, који су 
захваљујући њој стекли основна знања и праксу из инфективних болести. Њене визите поред болес-
ничке постеље су биле прави доживљај за младе лекарске кадрове. Била је обдарена речитошћу и 
умела је на једноставан начин да пренесе своја медицинска знањa. Често је окупљала младе лекаре 
Клинике и преносила им своје богато клиничко искуство, трудећи се увек да их подстакне на раз-
мишљања и развије у њима критички дух. Њена предавања и поједине реченице из њих вредело је 
запамтити за цео живот.
Била је веома храбра, самоуверена и одлучна не само у рату (учествовала је у Другом светском рату, 
у НОБ) већ и у мирнодопским условима, током рада на Клиници. Прва се усудила, после великана 
наше медицине, академика Косте Тодоровића, да напише уџбеник Акутне инфективне болести, који 
је доживео 12 издања (1974–2001) и послужио многим генерацијама студената медицине за стицање 
неопходног знања о заразним болестима.
Ако бисмо данас, неколико година после смрти проф. др Десанке Косановић-Ћетковић, желели да 
сагледамо личност овог изванредног стручњака, научног радника и педагога, могли бисмо само рећи 
да се њен живот и рад подударају са узвишеним схватањима какав треба да буде народни лекар и 
научник, увек спреман да учини све за своје болеснике, ученике и сараднике.
За њен пожртвован рад на Клиници дугујемо јој велику захвалност.

Проф. др Милена Божић
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Војислав Костић je рођен 20. марта 1923. гo-
дине у селу Мучибабе, код Књажевца. Основну 
школу је завршио у родном селу, а гимназију у 
Књажевцу 1943. године. За време Другог свет-
ског рата су га, као омладинца револуционарног 
схватања и сумње да ради за Народноослободи-
лачки покрет, три пута хапсили фашистички 
окупатори и њихови сарадници: 1942. и 1943. 
године у Књажевцу, а 1944. године у Бору.

Дипломирао је на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду 1951. године с просеч-
ном оценом 8,0. После завршеног лекарског ста-
жа у Нишу радио је као лекар опште праксе две 
године у Сврљигу. Специјализацију из опште 
хирургије обавио је у Нишу и Београду, а спе-
цијалистички испит положио 1958. године на 
Првој хируршкој клиници у Београду с одлич-
ним успехом.

После положеног специјалистичког испита 
радио је најпре на Хируршком одељењу Опште 
болнице у Нишу, да би убрзо прешао да ради у 
болници у Алексинцу. У овој болници др Костић 
је основао Хируршко одељење, којим је руково-
дио до 1963. Исте године се вратио у Ниш и за-
сновао радни однос са Хируршким одељењем 
Опште болнице.

У звање асистента за предмет Хирургија Ме-
дицинског факултета Универзитета у Нишу 
изабран је 1961. године, у звање доцента 1967, 

ванредног професора 1973, а редовног професо-
ра 1979. године. Поред наставе за редовне студен-
те и лекаре на специјализацији и последиплом-
ским студијама, обављао је и значајне функције 
на Медицинском факултету Универзитета у 
Нишу. Био је шеф Катедре хирургије (1975–1988), 
продекан за здравство, члан Већа за после-
дипломске студије и научни рад и председник 
Комисије за специјализацију лекара истог већа.

Хабилитациони рад је одбранио 1966. године, 
а докторску дисертацију под насловом Прилог 
сагледавању рецидива ехинококозе у оперисаних 
особа 1977. године на Медицинском факултету 
Универзитета у Нишу. Усавршавао се у Универ-
зитетској клиници за абдоминалну хирургију у 
Либеку (Немачка, 1969), на Одељењу за грудну 
хирургију Универзитетског медицинског центра 
у Утрехту (Холандија, 1969) и у Болници „Ха-
мерсмит“ у Лондону (Велика Британија) из об-
ласти кардиоваскуларне хирургије (1974) и хе-
патобилијарне хирургије (1978).

Проф. др Војислав Костић је био дугого-
дишњи шеф Одсека за хепатобилијарни тракт 
Хируршког одељења Болнице у Нишу (од дана 
запослења до 1967), а затим начелник А одељења 
хирургије ове болнице до 1975. године. Од тада 
до одласка у пензију 1988. године вршио је дуж-
ност директора Хируршке клинике Медицин-
ског факултета Универзитета у Нишу.

Проф. др Војислав Костић 
(1923–2011)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу

За време док је био наставник, кроз клинику је прошао велики број лекара на општем лекарском 
стажу, на обавезном хируршком стажу из других специјалности и знатан број лекара на специјали-
зацији из опште хирургије. Сви су имали прилике да користе богато хируршко искуство које је на 
њих несебично преносио професор Костић. Као председник комисије за полагање специјалистичког 
испита из опште хирургије потписао је преко четрдесет сведочанстава о положеном специјалистич-
ком испиту из опште хирургије.

Академик Радоје Чоловић
Одломак из монографије Хроника хирургије
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Објавио је више од 150 радова, од којих су 
многи штампани у домаћим и страним часопи-
сима и зборницима радова. Писац је уџбеника 
Ратна хирургија. Био је носилац пројекта Мали-
гна обољења главе и врата.

Члан Српског лекарског друштва постао је од-
мах по дипломирању на Медицинском факултету. 
Био је потпредседник Хируршке секције Српског 
лекарског друштва 1976. и 1977. године, а затим 
председник до 1980, а неколико пута члан Уп-
равног одбора Хируршке секције и члан Управног 
одбора Удружења хирурга Југославије (1967–
1973). Био је члан редакционог одбора часописа 
Acta Chirurgica Iugoslavica и Acta Medica Medianae.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1979. године. Био је активан члан Академије и 
редовни учесник састанака Нишког огранка 
Академије.

Као лекар радио је у многим друштвенопо-
литичким организацијама и био биран неколи-
ко пута у разне форуме и комисије. Био је: пред-
седник Управног одбора Онколошког диспан-
зера (1954), два пута председник Савета Хи-
руршке клинике у Нишу, председник Централ-
ног савета Клиничке болнице у Нишу, члан 
Комитета Медицинског факултета Универзите-
та у Нишу, у два наврата секретар Основне ор-
ганизације Савеза комуниста Медицинског фа-
култета Универзитета у Нишу и савезни посла-
ник Социјалноздравственог већа Савезне 
скупштине.

Награђен је Октобарском наградом Града 
Ниша 1982. године.

Одликован је Медаљом заслуге за народ, Ор-
деном заслуге за народ са сребрним венцем и 
Орденом рада са црвеном заставом.

Умро је 2011. године у Нишу.
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Доц. др Никола Павловић
Медицински факултет Универзитета у Нишу

Др сц. мед. Раде Р. Бабић
Центар за радиологију Клиничког центра у Нишу

Доц. др Гордана Станковић-Бабић
Медицински факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Војислав Костић је из лика бунтовног и револуционарног омладинца израстао у лик хирурга 
високог реномеа. Непрестаним радом и усавршавањем постигао је ниво веома цењеног стручњака. 
Правилним и хуманим односом према болесницима, особљу, колегама и студентима изградио је 
личност поштованог професора и хуманисте.

Аутори
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Коста Костић је рођен 3. априла 1930. године 
у Монпељеу (Француска) у породици познатог 
српског лекара. Гимназију је завршио 1948. годи-
не у Ваљеву. На Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду дипломирао је 1955. годи-
не. Специјализацију из интерне медицине завр-
шио је 1964. године, а специјализацију из нукле-
арне медицине 1982. Докторску дисертацију под 
насловом Изучавање расподеле еритроцита и 
албумина и њихових дифузионих простора у 
ткиву јетре у експерименталној цирози одбра-
нио је 1971. на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду.

Усавршавао се и био на студијским боравци-
ма у многим познатим установама у Француској: 
на Клиници за болести метаболизма и ендокри-
нологију у Монпељеу (1960–1961), у Јединици за 
истраживања помоћу радиоизотопа INSERM, 
Клиши – Париз (1965–1967, 1969), у Центру за 
нуклеарна истраживања Saclay (1977), на Инсти-
туту за биофизику и нуклеарну медицину 
INSERM у Паризу (1982, 1985) и на Институту за 
нуклеарну медицину у Лозани (1990).

Своју стручну и научну каријеру започео је 
као лекар асистент на Институту за медицинска 
истраживања Српске академије наука и умет-
ности (1957–1966), који је био расадник многих 
наших познатих научних радника. Био је асис-
тент Медицинског факултета у Монпељеу 1960. 
и 1961. године. За асистента на Медицинском 
факултету у Београду изабран је 1966. године, за 
научног сарадника 1973, вишег научног сарад-
ника 1979, ванредног професора 1984, а редов-
ног професора 1987. године. Био је први шеф 
Катедре за нуклеарну медицину (1988–1995) и 
начелник Одељења са јединицом нуклеарне гас-
троентерологије Института за нуклеарну меди-
цину Клиничког центра Србије.

Поред рада на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду, проф. Костић је био и на-
ставник Медицинског факултета Универзитета у 
Крагујевцу од његовог оснивања за предмете Па-
тофизиологија дигестивног система и Нуклеарна 
медицина. Дугогодишњим радом допринео је раз-
воју нуклеарне медицине и створио бројне младе 
лекаре који су се бавили овом граном медицинске 
науке. Био је ментор у изради пет магистарских 
теза и три докторске дисертације, а коментор за 
две и члан комисија за одбрану осам докторских 
дисертација. Такође је био дугогодишњи председ-
ник Комисије за усмени магистарски испит из 
нуклеарне медицине и председник комисија за 
специјалистички испит из нуклеарне медицине на 
Медицинском факултету и Војномедицинској ака-
демији. Пензионисан је 1995. године.

Средиште његовог стручног и истраживачког 
рада био је дигестивни и нарочито билијарни сис-
тем, а посебно примена радиоактивних изотопа у 
дијагностиковању обољења јетре. Своја експери-
ментална и клиничка истраживања посветио је 
портохепатичкој циркулацији и микроциркула-
цији јетре, испитивању дилуционих процеса и од-
ређивању протока крви, величини колатералног 
крвотока у портној хипертензији и селективној 
процени артеријског и венског (портног) допри-
носа васкуларизацији јетре. Увео је низ метода за 
динамско испитивање билијарног система и про-
тока жучи, као и за морфолошко испитивање јетре 
и слезине, од планарне и динамске до реконструк-
тивне томосцинтиграфије (класичне сцинтигра-
фије, имуносцинтиграфије и леукосцинтигра-
фије). Током дугогодишње сарадње с Институтом 
за радиоизотопе Института за нуклеарне науке 
„Винча“ истраживао је дистрибуцију тзв. елемена-
та у траговима у различитим обољењима јетре 
применом неутронске активационе анализе. 

Проф. др Коста М. Костић 
(1930–2007)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Проф. Костић је објавио 250 стручних и науч-
них радова, од којих 19 у страним часописима, 90 
у домаћим, а седам у зборницима радова са темат-
ских састанака. Аутор је или коаутор 13 публика-
ција у скриптама и уџбеницима, уредник и један 
од сарадника уџбеника Основи нуклеарне меди-
цине, који је доживео три издања. Био је члан 
уредништава и један од сарадника југословенског 
издања Ларусове медицинске енциклопедије и Ла-
русовог медицинског лексикона. Аутор је моногра-
фије Дијагностичка примена радиоактивних изо-
топа у обољењима јетре и поглавља Distribution 
of trace elements in cirrhotic human liver у моногра-
фији IAEA: Nuclear Activation Techniques in the Life 
Sciences, поглавља Study of distribution homogenity 
of Fe, Co and Zn in different part of normal and 
cirrhotic liver by the neutron activation analysis у 
Walter de Gruyter-ovoj монографији Trace Elements: 
Analitical Chemistry in Medicine at Biology, и погла-
вља The protocol proposal for the sampling of 
pathologically altered liver tissues у међународној 
монографији Modern Trends in Activation Analysis.

Био је члан уредништава часописа NUC Com-
pact (European-American Communication in Nu clear 
Medicine), Radiologia Iugoslavica, Српски архив за 

целокупно лекарство и Гастроентерохепато-
лошки архив, као и рецензент радова из своје об-
ласти у различитим домаћим часописима.

Проф. Костић је био врло активан члан Срп-
ског лекарског друштва. Био је члан и председ-
ник Хепатолошке секције и Секције за нуклеар-
ну медицину и члан Председништва Српског 
лекарског друштва. Био је члан Југословенског 
удружења за нуклеарну медицину, Друштва за 
нуклеарну медицину „Европа“ (1978–1987), Ев-
ропског удружења нуклеарне медицине и поча-
сни члан Савеза научних медицинских друшта-
ва Бугарске. Био је делегат Удружења нуклеарне 
медицине Југославије у Европском удружењу.

Посебно је значајан његов рад у Академији 
медицинских наука Српског лекарског друштва, 
чији је редовни члан био од 1992. године. Био је 
председник Мултидисциплинарне научне групе, 
а од 2000. до 2002. године председник Академије. 
Током свог мандата формирао је стручну библи-
отеку у којој се налазе објављена дела чланова 
Академије. Да би представио рад Академије 
стручној јавности, почео је издавање Информа-
тора Академије. Организовао је свечаност по-
водом 25 година од оснивање Академије 2006. 

Проф. др Коста Костић, искрени пријатељ
Мој први сусрет с професором Костићем збио се давне 1977. године, када сам као студент треће године 
медицине дошао на предавање из патолошке физиологије. Појавио се један господин, представио се као 
научни сарадник др Коста Костић, и одржао занимљиво предавање посвећено радиоизотопским мето-
дама за испитивање функција гастроинтестиналног тракта. Тада сам први пут сазнао да постоје и такве 
методе где се за испитивање неких функција људског организма користе радиоактивни изотопи које смо, 
због не тако давне употребе нуклеарног оружја, увек везивали за нешто страшно и опасно! Име и презиме 
предавача су били карактеристични и лаки за памћење, тако да сам одмах вратио у сећање цео тај догађај 
неких пет година касније, када сам као млад кандидат за специјализацију из нуклеарне медицине отишао 
на разговор са др Костићем, који је био уважени стручни консултант у Медицинском центру у Крагујевцу. 
Смирена и разложна објашњења др Костића о методама радионуклидне дијагностике и терапије су 
свакако допринела да коначно одаберем да нуклеарна медицина буде моје професионално опредељење. 
Утисак који сам на њега оставио вероватно је био позитиван, с обзиром на то да сам неколико дана кас-
није позван на посао у Службу за нуклеарну медицину. Наша успешна стручна и научна сарадња, која је 
практично тада почела, трајала је непрекидно више од двадесет година.
Професор Костић је током читавог свог радног и животног века био и остао велики и искрени прија-
тељ свих нас који смо представљали крагујевачку нуклеарну медицину, помажући пожртвовано и 
несебично да се у Крагујевцу, за који га је везивало и неколико јаких личних разлога, фундира и 
одржи један од значајнијих нуклеарномедицинских центара на овим просторима. 
Као један од наших учитеља за време специјализације из нуклеарне медицине и после тога, током 
магистарских студија и као ментор у изради магистарских радова и докторских дисертација многих 
од нас, увек је давао искрену подршку, а његове критике и сугестије су биле добро осмишљене, раз-
ложне и конструктивне. Добронамерне критике, похвале и охрабрења које је млађим колегама упући-
вао на стручним састанцима и научним конгресима давали су им увек мотивацију да наставе рад.
Хвала професору Костићу за све чему нас је научио!

Проф. др Милован Матовић
Директор Центра за нуклеарну медицину Клиничког центра у Крагујевцу
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године, а за прославу тридесетогодишњице Ака-
демије припремио је изврсну монографију При-
лог историји Академије медицинских наука Срп–
ског лекарског друштва, 1977–2006. Био је орга-
низатор и предавач научног скупа под називом 
Проток крви кроз јетру и процена хемодинам-
ских поремећаја у портној хипертензији (1994), 
а у сарадњи са проф. др Радивојем Грбићем на-
учног скупа Жучне киселине у болестима јетре 
и жучних канала (1998).

Добитник је многих домаћих и страних на-
града и признања: Повеље Српског лекарског 

друштва, Дипломе Удружења лекара нуклеарне 
медицине Југославије, Дипломе Удружења гас-
троентеролога Југославије, Плакете Подруж-
нице Српског лекарског друштва у Крагујевцу 
и признања Војномедицинске академије. Доби-
тник је Награде за научноистраживачки рад 
Српског лекарског друштва (1996) и најзначај-
није награде Друштва, „Велики печат“ (2006). 

Одликован је Орденом рада са сребрним вен-
цем и Орденом рада са златним венцем.

Преминуо је 2007. године у Београду, где је и 
сахрањен.
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Проф. др Љубица Ђукановић
Прим. др Небојша Паунковић

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Проф. др Коста Костић је био високи интелектуалац, а не само успешан лекар и професор. Занимао 
се за књижевност, сликарство, музику и филозофију. Сакупљао је и поклонио Академији медицин-
ских наука Српског лекарског друштва вредне старе медицинске књиге. Памтим наше разговоре о 
животу, о мондијализму и нацији, о перспективама Homo sapiens-a у будућности. Веома сам почаство-
ван што ме је сматрао својим пријатељем и сабеседником. За све што је постигао у животу, а посебно 
на стручном плану, треба изразити захвалност његовој породици – супрузи Светлани, лекару интер-
нисти, и кћерки Јелени, доценту Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Проф. др Радмио Јовановић
 Из чланка In memoriam. Проф. др Коста М. Костић
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Љубомир Костић је рођен 13. фебруара 1924. 
године у угледној београдској породици. Његов 
отац Лаза Костић био је грађевински инжењер 
и предратни заменик градоначелника Београда. 
Основну француско-српску школу похађао је у 
Београду уз бројне ваннаставне активности. Као 
дечак и младић био је веома активан у Сокол-
ском савезу Београда. 

Године проведене у друговању са краљем обе-
лежиле су живот др Љубомира Костића, једног 
од најбољих српских хирурга. Колико само пута 
му је у „оно време“ то узимано као највећа мрља 
у биографији. А ипак, горчина коју је осећао због 
тога никада није избрисала љубав према нај-
бољем пријатељу из младости и сећања на један 
од најлепших периода његовог живота. Млада-
лачки дух, па макар и краљевски, ипак није било 
лако укротити. Дешавало се да краљ Петар и 
Љуба на мотоциклима заједно побегну из двора 
и да читавог дана остану напољу. И данас у по-
родичној кући на Врачару, коју је подигао његов 
отац, постоји албум с фотографијама снимље-
ним 1939. године. На првој страни je слика 
двојице младића у аутомобилу с отвореним кро-
вом. На месту сувозача је шеснаестогодишњи 
краљ, за воланом његов пријатељ Љуба Костић. 
Пријатељство је прекинуо Други светски рат. 
Краљ је са читавом владом напустио земљу и 
никада се није вратио. Љуба је, иако жигосан као 

„реакционар“ и пријатељ династије, успео да за-
врши факултет и постане врхунски хирург.

Љубомир Костић је гимназију учио у Београ-
ду и матурирао 1942. године. Доживео је да га, 
после демобилизације 1945, само два месеца по-
сле уписивања Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду, избаце, јер је био интимни 
пријатељ краља. 

Када је завршио факултет 1951. године, није 
могао да ради у Београду, иако је ту рођен, него 
је морао да оде у народне лекаре, тако да је прве 
лекарске кораке направио у амбуланти опште 
праксе у Лучанима. Стално се у његовим био-
графским по дацима помињало то да је био „ин-
тимни пријатељ краља издајника“. Међутим, 
како је време одмицало, све више су се истицали 
стручни, медицински и људски квалитети др 
Костића, а мање се говорило о историјским по-
дацима и његовим везама с одбеглим краљем. 
Године 1954. дошао је у Земунску болницу, где је 
започео специјализацију из опште хирургије. 
После обављеног специјали стич ког стажа у Зе-
мунској болници и на Војномедицинској акаде-
мији, положио је специјалистички испит 1958. 
године. Као млад хирург стекао је прва лекарска 
искуства уз своје старије колеге и увођење но-
вих, савремених хируршких техника радикалне 
хи рургије малигнитета гастроинтестиналног 
тракта.

Научни саветник др Љубомир Костић  
(1924–2015)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Научни саветник Медицинског факултета 
Универзитета у Београду 

Љубомирa Костића су као дечака 1934. године одабрали из Соколског савеза и одвели на Двор, на 
упознавање са младим принцом Петром II Карађорђевићем. Принц се после смрти свога оца, краља 
Александра, вратио у Србију и наставио школовање на Двору са приватним наставницима. Његов 
наставник фискултуре, који је био и наставник фискултуре Љубомиру Костићу у Соколском савезу, 
помислио је да би бар на тим часовима требало да има другове. Одабрали су четворицу-петорицу 
дечака, мећу којима је био и Љубомир, и одвели их на Двор да упознају будућег краља. Пријатељство 
које се развило између младог принца и Љубомира Костића прекинуле су шестоаприлске бомбе, 
али је заувек остало сећање на, за Љубомира Костића, најлепше дане његове младости.
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Докторску дисертацију под насловом Место 
и улога хируршке терапије акутног панкреати-
тиса са освртом на етиопатогенезу обољења 
одбранио је 1974. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду. Његово струч-
но усавршавање текло је кроз сарадњу с инсти-
тутима и клиникама у Београду, Новом Саду, 
Загребу, Љубљани, Буенос Ајресу, Лос Анђелесу, 
Улму и другим центрима. 

Звање примаријуса стекао је 1976. године, а 
звање научног саветника Медицинског факул-
тета 1987. 

За шефа Одељења опште хирургије Земунске 
болнице постављен је 1965, да би 1970. године 
постао начелник Хируршке службе Клиничко-
болничког центра „Земун“. На овом месту је ос-
тао до одласка у пензију 1989. године. У свом 
стручном раду бавио се проблемима савремене 
саобраћајне политрауме, експериментално и 
клинички испитивао вредност ткивног лепка 
(хистоакрила) и лиодуре у збрињавању инсуф-
ицијентних интестиналних анастомоза и суту-
ру, истраживао аутохепатотропну транспланта-

цију руптуриране слезине после спленектомије 
и увео технику механичког шава (тзв. стаплер) 
у хирургију колона и ректума. Изучавајући ул-
кусну болест, упоређивао је интервенцију на 
вагусу с резултатима класичних метода ресек-
ције желуца. У вези са билијарном патологијом, 
на основу властитих резултата, истицао је 
потребу примене интраоперационе холангио-
скопије и холангиографије и инатраоперационе 
манометрије.

Објавио је 137 радова, од којих 27 у страним 
часописима. Десет година свог научноистражи-
вачког, а потом и клиничког рада посветио је 
проучавању акутног панкреатитиса. У радовима 
је објавио резултате о раним ултраструктурним 
променама панкреатоцита у индукованом екс-
перименталном моделу акутног панкреатитиса 
код паса. Коаутор је хируршког поглавља у књи-
зи Гастроентерологија у три тома, која је дожи-
вела два издања.

Био је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва и његове Хируршке секције, затим њен 
дугогодишњи секретар, а потом и председник 

Доајени Академије медицинских наука Српског лекарског друштва редовно 
су присуствовали годишњим скупштинама Академије, приступним преда-
вањаима новоизабраних чланова и научним састанцима Академије
На слици са годишње скупштине Академије 2005. године у првом реду седе 
слева надесно: проф. др Коста Костић, проф. др Зоранка Шумарац, прим. 
др Љубомир Костић, научни саветник,  проф. др Ервин Гебауер, проф. др 
Емилија Стојимировић

Иако већ у позним годинама, до последњег дана свога живота учестовао је у раду Хируршке секције 
Српског лекарског друштва, преносећи своја богата искуства младим хирурзима. Земунска болница 
је била други дом за прим. др Љубомира Костића, где је оставио дубок траг у научном и хируршком 
раду. И данас, младе генерације лекара Земунске болнице су инспирисане хируршким принципима 
и хируршком посвећеношћу прим. др Љубомира Костића.
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од 30. маја 1987. до 10. јануара 1992. године. Био 
је такође председник Суда части Српског лекар-
ског друштва и члан жирија за награде Друштва.

Био је члан Председништва Удружења хирур-
га Југославије, оснивач Удружења дигестивних 
хирурга Југославије и члан Удружења гастроен-
теролога Југославије. Такође је био члан Међу-
народног колеџа хирурга, Међународног удру-
жења хирурга, Међународног колегијума ди-
гестивне хирургије и Европског друштва за хи-
руршка истраживања.

Био је члан Редакцијског одбора часописа 
Acta chirurgica Iugoslavica.

Редован члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1988. годи-
не. Био је члан Председништва Академије од 
1990, а од 1994. године председник Хируршке 

научне групе Академије. Председник Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва 
био је од 1996. до 2000. године.

Kao признањe за стручни и научни рад и ак-
тивност у Српском лекарском друштву, Друштво 
му је доделило Повељу и наградило Наградом за 
животно дело (1993).

Добитник је Дипломе Савеза лекарских друшта-
ва Југославије, Удружења дигестивних хирурга Ју-
гославије, Удружења гастроентеролога Југославије 
и Плакете Међународног колеџа хирурга. 

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем и Орденом заслуга за народ са сребрним 
зрацима.

Прим. др Љубомир Костић је преминуо 14. 
априла 2015. године у Београду, у 91. години. Са-
храњен је у Београду.

Литература и извори података

Костић МК. Прилог историји Академије медицинских наука Српског лекарског друштва 1976–2006. Београд: 
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва; 2006.

Лична архива прим. др Љубомира Костића
Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 

лекарског друштва; 1996. стр. 116.
Čolović RB. Hronika hirurgije u Srbiji. Beograd: Prosveta; 2002. str. 640–641.

Проф. др Драгош Стојановић
Доц. др Дејан Стевановић 

Клиника за хирургију Клиничко-болничког центра „Земун“
Наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду
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Загорка Крчмар-Јовановић је рођена 16. мар-
та 1926. године у Вараждину, од оца Стјепана, 
официра, и мајке Лујзе, рођене Бергман, фарма-
цеута. У Другом светском рату била је учесник 
Народноослободилачке војске (1944–1945).

На Медицинском факултету Универзитета 
у Београду дипломирала је 1951. године. Спе-
цијализирала је педијатрију на Дечјој клиници 
Медицинског факултета у Београду од 1953. 
године, а специјалистички испит положила 
1957.

Цео радни век провела је у Клиничко-бол-
ничком центру „Земун“, где је била начелник 
дечјег одељења од 1962. до 1992. године. Доктор-
ску дисертацију под насловом Протеинска ка-
ренција код дојеног одојчета одбранила је 1962. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду. Усавршавала се у Паризу (1965, 
1967, 1972), Утрехту (1968) и Риму (1970). Као 
педијатар посебно се бавила проблемом исхране 

одојчета и као цењени стручњак из ове обалсти 
била предавач на семинарима Савезног завода 
за здравље и семинарима за здравствене радни-
ке из земаља у развоју. Звање примаријуса сте-
кла је 1963. године.

Објавила је 143 рада у домаћим и 10 у међу-
народним часописима. Аутор је монографије 
Заштитимо децу од несрећа (1985) и неколико 
популарних брошура намењених ширем стано-
вништву. Учествовала је на многим домаћим и 
међународним семинарима, конгресима и дру-
гим скуповима из педијатрије и била једини 
дечји лекар учесник с радом на Југословенско-
француским данима 1974. године у Паризу.

Била је члан Српског лекарског друштва, ње-
говог управног одбора и Председништва и пред-
седник Педијатријске секције. Такође је била 
члан Председништва Удружења нутрициониста 
Југославије и председник Друштва за унапре-
ђење исхране СР Србије.

Прим. др Загорка Крчмар-Јовановић 
(1926–1995)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Примаријус од 1963. године

Прим. др Загорка Крчмар је била начелник Педијатријског одељења Клиничко-болничког центра 
„Земун“ 1985. године, када сам примљена на радно место клиничког лекара.
Сећам је се као лекара огромне енергије, потпуно посвећеног послу. Од свих запослених захтевала 
је одговорност, тачност и непрестану бригу за сваког малог пацијента. На одељењу је владала строга 
дисциплина. Посебно је била поносна на млечну кухињу, у којој се спремала храна за децу узраста 
до две године. Уколико је у сврху дијагностике или терапије било потребно додатно испитивање, 
захваљујући њеном ангажовању, лабораторија и стручна подршка лекара Института за мајку и дете 
су нам били увек на располагању. 
У Клиничко-болничком центру „Земун“ уживала је велики углед, њено стручно мишљење се високо 
ценило, а сви захтеви о новој опреми и развоју Педијатријског одељења су уважавани. Желела је да 
се бавимо токсикологијом и добили смо два респиратора. Иако се дечје одељење није развило у 
правцу токсикологије, наредних десет година су у Одељењу интензивне неге лечена и деца којима 
је била потребна механичка респираторна потпора.
Била је велики ентузијаста и непрекидно је пратила нова медицинска достигнућа како би унапредила 
дијагностиковање и лечење деце.

Др сц. мед. Светлана Тадић, специјалиста педијатрије и кардиологије
Педијатријска болница Клиничко-болничког центра „Земун“
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Поред рада у стручним удружењима била је 
и активни друштвени радник. У једном мандату 
је била савезни народни посланик.

Била је члан уређивачког одбора часопи-
са Југословенска педијатрија и Храна и 
исхрана.

Редован члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постала је при ње-
ном оснивању 1976. године. Била је члан Научне 

групе за интерну медицину и члан Председни-
штва Академије.

Добитник је Октобарске награде Земуна 
(1985) и бројних плакета и повеља које су јој до-
делила стручна удружења и установе.

Одликована је Орденом рада са сребрним 
венцем (1968) и Орденом заслуга за народ са 
сребрном звездом (1973).

Преминула је 1995. године.

Литература и извори података

Лично писана биографија прим. др Загорке Крчмар-Јовановић. Архива Академије медицинских наука Срп-
ског лекарског друштва

Милановић М. Биографски лексикон – Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005. стр. 
417.

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 121.

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Хајрудин Куленовић је рођен 15. децембра 
1916. године у Кулен Вакуфу. Студије медицине 
прекинуо је на почетку Другог светског рата. У 
Народноослободилачку борбу ступио је октобра 
1942. године. Почетком 1943. године био је по-
моћник референта санитета I пролетерске бри-
гаде, од марта до маја 1943. помоћник управника 
болнице ХII дивизије, да би потом био референт 
санитета најпре V, a затим III КВОУ бригаде. Од 
августа 1944. до априла 1945. године био је сани-
тетски референт ХII дивизије.

На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду дипломирао је 1946. године. Специја-
листички испит из пнеумофтизиологије поло-
жио је 1956. године у Институту за туберкулозу 
Војномедицинске академије. По завршетку спе-
цијализације упућен је на рад у Санитетску уп-
раву Савезног секретаријата за народну одбрану, 
где је провео цео радни век. Био је начелник Са-
нитетског одељења V армије, а од 1971. до 1979. 
године начелник Санитетске управе Савезног 
секретаријата за народну одбрану. Пензионисан 
је 1980. године у чину генерал-потпуковника.

Бавио се проблемима организације војног 
санитета и његовим функционисањем у мирно-
допским условима у Другом светском рату. Био 
је ангажован у сузбијању епидемије великих 
богиња.

Коаутор је књиге Развој санитетске службе у 
ЈНА од 1945. до 1980. године (1980) и Санитет–
ска служба у Народноослободилачком рату Југо-
славије од 1941. до 1945. (1989). Објавио је већи 
број радова у стручним часописима.

Био је члан Српског лекарског друштва. Ре-
дован члан Медицинске академије Српског ле-
карског друштва постао је при њеном оснивању 
1976. године.

Добитник је Награде „22 децембар“ за књигу 
о санитетској служби у Народноослободилач-
ком рату.

Носилац је четири ратна и седам мирнодоп-
ских одликовања, међу којима је Орден заслуга 
за народ са златном звездом, којим је одлико-
ван 1972. за допринос у сузбијању великих 
богиња.

Преминуо је 2003. године.

Др Хајрудин Куленовић 
(1916–2003)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Литература

Куленовић А. Хајрудин. Кретање у служби учесника НОБ током II светског рата. Архива Санитетске службе. 
Војномедицинска академија

Милановић М. Биографски лексикон – Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005. стр. 
419.

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 122.

Проф. др Јован Димитријевић
Проф. др Љубица Ђукановић

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Иван Ламбић је рођен 2. децембра 1921. годи-
не у Српској Црњи, у Банату. Основну школу и 
ниже разреде гимназије завршио је у Смедереву. 
Вишу гимназију је похађао у Зрењанину, где је 
матурирао 1940. У јесен исте године уписао се на 
Медицински факултет Универзитета у Београду. 
Када је почео Други светски рат, прекинуо је 
студије, вратио се у Зрењанин и запослио у град-
ској општој болници. Студије је наставио 1945. 
године. Током студија је учествовао на две савез-
не радне акције, а од 1947. до 1950. године био је 
демонстратор на Четвртој интерној клиници. 
Дипломирао је 3. априла 1950. године, са 
средњом оценом 9,45.

Одмах по завршетку студија запослио се на 
бившој Четвртој интерној клиници, где је радио 
до 1951, када је административном одлуком био 
распоређен на привремени рад у Деспотовцу. 
Наредне године се вратио на Четврту интерну 
клинику, наставио специјализацију интерне ме-
дицине и 1955. положио специјалистички испит 
с одличним успехом. Од новембра 1955. до јуна 
1956. године био је на специјализацији на Ин-
терној клиници Б у Стразбуру, код професора 
Stahl-a, као стипендиста тамошњег медицинског 
факултета. Од октобра 1961. до јуна 1962. године 
био је на усавршавању у Лондону, код професора 
Bywaters-a, где се усавршавао у клиничкој реу-

матологији. Добро познавање француског, ен-
глеског и немачког језика омогућило му је брзо 
и лако укључивање у рад тимова тих установа.

У звање асистента за предмет Интерна меди-
цина изабран је 1952. године, на другој години 
специјализације. Хабилитован је 1958. У звање 
доцента је изабран 1959, а ванредног професора 
1969. године. Након што је 1975. године одбранио 
докторску дисертацију под насловом Варијете-
ти комплетног блока леве гране. Електрокарди-
ографско и векторкардиографско истраживање, 
изабран је у звање редовног професора. Поред 
наставничког рада на Медицинском факултету, 
био је од 1952. до 1959. године хонорарни асис-
тент за предмет Интерна медицина на Стомато-
лошком факултету Универзитета у Београду, а од 
1962. до 1964. године хонорарни доцент на Меди-
цинском факултету Универзитета у Нишу.

На Медицинском факултету у Београду оба-
вљао је многе значајне функције: седам година је 
био секретар Катедре интерне медицине; био је 
један од упорних заступника организовања по-
следипломске наставе, а када се она остварила, 
изабран је за секретара комисије и руководиоца 
последипломске наставе из кардиологије; био је 
члан и председник Комисије за полагање спе-
цијалистичког испита из интерне медицине. По-
ред наставе за студенте редовних студија меди-

Проф. др Иван Ламбић 
(1921–2009)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Још од времена студија определио се за интерну медицину и кардиологију, које су се у том периоду 
развијале и наметале организациона, технолошка, стручна и кадровска решења. Систематичан, 
вредан, стручан био је и остао део водећег кардиолошког тима Интерне клинике Б, али се ангажовао 
и у раду других установа у Београду и Србији које су се оснивале. Својим радом знатно је допринео 
развоју кардиологије, посебно превенције коронарне болести, њеног правовременог дијагностико-
вања и поступака у постболничком лечењу инфаркта, систематски успостављајући и спроводећи 
систем који су проблеми коронарне болести у своме развоју и стадијумима захтевали.
Своје научно интересовање је нашао још од почетка рада и у реуматологији, где је знатно допринео 
развоју Института за реуматологију и његовом раду, превенцији, лечењу и рехабилитацији реумат-
ских болести и настави у овом институту.
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цине и последипломских студија кардиологије, 
држао је наставу и лекарима на специјализацији 
из интерне и опште медицине.  

Био је ментор многим кандидатима у изради 
супспецијалистичких, магистарских и доктор-
ских радова и члан комисија за њихову оцену и 
одбрану. 

Као део кардиолошког тима бивше Интерне 
клинике Б, која је била водећа кардиолошка ус-
танова у Србији тог времена, посебно је клинич-
ки и микроскопски истраживао оштећења мио-
карда код субакутног бактеријског ендокарди-
тиса. Године 1971. прихватио је место начелника 
Интернистичке службе Клиничке болнице у 
Земуну, која је његовим доласком знатно напре-
довала у свим областима, а посебно у кардиоло-
гији. Основао је наставну базу интерне медици-
не у овом клиничко-болничком центру, што је 
додатно подстакло његов развој. Упоредо са 
својим радом на Интерној клиници Б и Клинич-
ко-болничком центру „Земун“, од 1968. године 
је био ангажован као повремени консултант за 
кардиологију у Заводу за рехабилитацију срча-
них болесника у Нишкој Бањи, а од 1973. у Ин-
ституту „Златар“. Од 1977. до 1983. био је са-
ветник Института за испитивање и оцену радне 
способности Републичке заједнице за инвалид-
ско и пензионо осигурање у Београду. 

Проф. Ламбић је био неуморан и неисцрпан 
у свом стручном и научном раду. До избора у 
звање редовног професора објавио је 162 рада 
– седам у страним и 105 у домаћим часописима, 
седам у зборницима радова са страних и 38 у 
зборницима радова са домаћих конгреса и дру-
гих стручних састанака. Пет прилога је објавље-
но у зборницима резимеа с међународних струч-
них састанака. Највећи број радова је из области 
кардиологије и реуматологије. Аутор је три књи-
ге: Одабрана поглавља из срчаних аритмија 
(1980), Клиничка електрофизиологија срца 
(1985) и Ангина пекторис (1987). Коаутор је дру-
гог издања књиге Ангина пекторис (1990), књиге 
Стенокардија (1990), издате у Москви на руском 
језику, и књиге Клиничка векторкардиографија 
(2001). Објавио је и 61 прилог у разним публи-
кацијама и уџбеницима. Превео је пет поглавља 
у оба југословенска издања уџбеника A Textbook 
of Medicine, уредника R. L. Cecil-a и R. F. Loeb-a.

Обављао је и бројне друштвенополитичке 
дужности, од којих треба истаћи да је био секре-
тар Комисије за последипломске студије на Ме-

дицинском факултету, где је био иницијатор и 
реализатор посета свршених последипломаца 
кардиолошким центрима у Лондону, Москви и 
Паризу. Био је председник Комисије за општу 
медицину Здравственог савета Скупштине гра-
да Београда и члан Издавачког савета познате 
издавачке куће „Медицинска књига“.

Проф. Ламбић је био дугогодишњи члан Срп-
ског лекарског друштва, у којем је осам година 
био члан Управе. Био је активан члан Кардиолош-
ке секције, њен секретар, потпредседник и пред-
седник, као и члан Реуматолошке секције, у којој 
је био потпредседник. Одржао је и бројна преда-
вања на састанцима Кардиолошке и Реуматолош-
ке секције Српског лекарског друштва. Такође је 
био члан Удружења кардиолога Југославије, Уд-
ружења реуматолога Југославије, Британског ре-
уматолошког друштва (The Heberden Society) и 
Британског кардиолошког друштва. Активни 
члан Њујоршке академије наука постао је 1984, а 
члан емеритус 1987. године. Током своје профе-
сионалне каријере учествовао је на више од 30 
домаћих и међународних конгреса и других 
стручних састанака. Године 1963. био је делегат 
Југославије у раду Техничке комисије Светске 
здравствене организације у Риму, а 1975. један од 
председавајућих на Првом европском симпозију-
му о срчаним аритмијама. Углавном је учествовао 
на европским и светским кардиолошким и реу-
матолошким конгресима, с тим што је 1973. годи-
не био један од панелиста на Геронтолошком и 
ендокринолошком институту у Кијеву, а две го-
дине касније и на Европском конгресу за примену 
ултразвука у медицини у Минхену. Одржао је не-
колико предавања по позиву на медицинским 
факултетима у СССР, Пољској и Румунији. 

Проф. Ламбић је био члан уредништава часо-
писа Медицина данас, Медицински гласник, Ме-
дицина модерна, Медицина рада, Српски архив 
за целокупно лекарство, Facta universitatis, Series 
Medicine and Biology (Ниш) и главни уредник ју-
гословенског издања часописа ЈАМА. 

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва био је од њеног оснивања 
1976. године.

За рад у професионалним удружењима добио 
је бројна признања. Један је од добитника Окто-
барске награде Града Београда за студију Седам 
земаља (1970) и Седмојулске награде Србије. 

Пензионисан је 1987. године. Преминуо је 
2009. године у Београду.
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Ева Леви-Јововић је рођена 25. јануара 1924. го-
дине у Жабљу, код Новог Сада. Рођена је у скромној 
војвођанској градској породици. Отац Јулије је био 
адвокат, а мајка домаћица. За време Другог свет-
ског рата, марта 1944. године, депортована је с по-
родицом, због јеврејског порекла, у логор Сегедин 
Баја (Мађарска). Одатле је маја исте године интер-
нирана у концентрациони логор Аушвиц (Пољска), 
највећи нацистички концентрациони логор за ма-
совно уништење Јевреја, Рома, словенских народа 
и политичких неистомишљеника. Ослобођење је 
дочекала 27. јануара 1945. године, уласком 322. 
стрељачке дивизије Црвене армије у логор.

Основну школу је завршила у родном месту, 
а гимназију у Бечеју 1942. године. После осло-
бођења уписала је Медицински факултет Свеу-
чилишта у Загребу и дипломирала 1951. године. 
Специјализацију из бактериологије обављала је 
у Хигијенском институту у Беогаду, а специја-
листички испит положила 1954. године.

Усавршавала је лабораторијску дијагностику 
карантинских болести као стипендиста Светске 

здравствене организације у институтима у Лон-
дону, Хамбургу, Каиру, Калкути и Бомбају.

Од 1961. године је на Медицинском факулте-
ту Универзитета у Нишу прошла сва звања. У 
звање редовног професора изабрана је 1971. го-
дине на предмету Микробиологија са паразито-
логијом. Поред теоријске и практичне наставе, 
обављала је и низ важних функција на Меди-
цинском факултету у Нишу. Била је руководи-
лац предмета Микробиологија са паразитоло-
гијом, шеф Катедре за превентивну медицину и 
начелник микробиолошких одељења Завода за 
здравствену заштиту у Нишу. Два пута је била 
изабрана за продекана на Медицинском факул-
тету Универзитета у Нишу (1962–1964, 1965–
1966). Проф. др Ева Леви-Јововић и проф. др 
Младен Симић биће упамћени као први проде-
кани на Медицинском факултету Универзитета 
у Нишу. Пензионисана је 1989. године.

Бавила се научним и стручним радом у обла-
сти бактериологије, осетљивости микрооргани-
зама на антибиотике, дезинфицијенте и друге 

Проф. др Ева Леви-Јововић 
(1924–2012)

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу

Дуго година сам сарађивао са проф. др Евом Леви-Јововић. Била је привилегија упознати је и са-
рађивати са тако дивном, ретко честитом особом и великим научником. Педантна и прецизна у своме 
раду, није дозвољавала ниједан пропуст, проверавала сваки недовољно јасан резултат, одлично 
владала техником писања радова, при чему су њено велико знање и прецизност долазили до пуног 
изражаја. Урадили смо заједно многа истраживања, написали многе радове и приказали их на до-
маћим и страним конгресима и другим научним састанцима, на којима је она равноправно са свет-
ским истраживачима приказивала наше резултате.
Проф. др Ева Леви-Јововић је захваљујући свом вредном и преданом раду значајно допринела раз-
воју бактериологије и паразитологије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и Заводу за 
здравствену заштиту у Нишу, као и образовању кадрова за ову област медицине. Савестан наставник 
и прегалац Медицинског факултета у Нишу, биће уписана у анале овог факултета као прва жена 
продекан Медицинског факултета Универзитета у Нишу бирана на ову функцију у два мандата.
Преминула је на нашем Институту за нефрологију и хемодијализу, где је негована са много пажње 
и поштовања.

Проф. др Спира Страхињић
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инхибиторе, применом мембран-филтерске тех-
нике у бактериолошком испитивању воде и др. 
Активно је учествовала на конгресима, симпо-
зијумима и другим скуповима у земљи и ино-
странству. Аутор је и коаутор више од 120 радо-
ва, од којих је око 30 штампано у међународним 
часописима. Један од њених првих радова (Бак-
териофаг и његова примена у фаготипизацији) 
објављен је већ 1969. године и показао је њену 
заинтересованост за увођење најновијих метода 
у бактериологији.

Један је од аутора уџбеника и приручника за 
студенте медицине Микробиологија и паразито-
логија уредника проф. Богдана Каракашевића 
(1980) са поглављима „Вибрио“ и „Yersinia, Fran-
ci sella, Pasteurella“.

Проф. др Ева Леви-Јововић је са др С. Гајићем 
и др М. Јефтићем написала уџбеник за средње 
медицинске школе под насловом Медицинска 
бактериологија и паразитологија (1958). До-

пуњено издање овог уџбеника објављено је 1968. 
године. Овај уџбеник је у Приштини 1970. године 
био преведен на албански језик. У издању Уни-
верзитета у Нишу (1988) публиковала је уџбеник 
Бактериологија, имунологија и вирусологија.

Била је активан члан Српског лекарског дру-
штва, председник Актива Српског лекарског дру-
штва у Нишу, председник Програмског савета 
Универзитетске библиотеке у Нишу, члан Међу-
народног комитета за фаготипизацију цревних 
бактерија и других стручних удружења.

У знак признања за њен дугогодишњи и пло-
дан научни и стручни рад, као и активност у 
Српском лекарском друштву, 1990. године је 
изабрана за почасног члана Академије медицин-
ских наука Српског лекарског друштва.

Добитник је бројних признања. Одликована 
је Орденом рада са златним венцем и Орденом 
рада са црвеном заставом.

Преминула је 2012. године у Нишу.
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Тибор Лепеш је рођен 24. фебруара 1922. го-
дине у Суботици, у породици вишег железничког 
службеника. Младост је провео у Суботици, 
Нишу и Београду, где је и матурирао. Студије ме-
дицине започео је у Београду, због рата их наста-
вио у Сегедину, а завршио 1945. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Будимпешти. 
Исте године ступио је у Југословенску народну 
армију, где је био активни санитетски официр у 
Новом Саду, прво као трупни лекар, а потом је 
радио у Војној болници. Године 1949. почео је 
специјализацију у Војномедицинској академији 
у Београду, а специјалистички испит из меди-
цинске паразитологије положио 1952. године.

У звање доцента Војномедицинске академије 
изабран је 1957. године, када је започео да при-
према хабилитациони рад за пуковничку тезу о 
значају маларије у миру и рату. Чин пуковника 
добио је 1962. године. Током специјализације 
сарађивао је с академиком Чедомиром Си-
мићем, учитељем свих старијих паразитолога 
код нас, те се сматра једним од његових истакну-
тих следбеника. Тих година се усавршавао у 
Централним институтима Сједињених Америч-
ких Држава у Вашингтону и Бетезди (CDC) и 
институтима за тропске болести у Хамбургу, 
Амстердаму, Лондону и Ливерпулу. Тада се упоз-
нао с америчким лекаром, пуковником Dale-ом 
Wikoff-ом, с којим је објавио један значајан рад 
о метиљима.

Радио је на дијагностици паразитских 
обољења, усавршавао методу прегледа столице 

на јаја хелмината, која се отада означава као 
„флотациона метода по Леринцу модификована 
по Лепешу“, и бавио се научним и организацио-
ним питањима, нарочито о проблемима тада 
актуелне маларије. Уз службу у Војномедицин-
ској академији, од 1952. године је био и коорди-
натор Савезне комисије за маларију. Од 1958. 
године био је руководилац Службе за ерадика-
цију маларије при Савезном заводу за здрав-
ствену заштиту. Тада је у Југославији маларија и 
искорењена, што је Светска здравствена органи-
зација потврдила 1973. године. Од 1959. био је 
члан Комитета експерата Светске здравствене 
организације за маларију и научних група за би-
ологију маларичног плазмодијума и хемиотера-
пију маларије. Од 1962. године по позиву је сту-
пио у службу Светске здравствене организације, 
прво као епидемиолог за маларију, а од 1964. 
године као шеф Одсека за ерадикацију маларије 
у Регионалном уреду за источни Медитеран у 
Александрији, где је остао шест година. Од 1968. 
године био је у седишту Светске здравствене ор-
ганизације у Женеви као шеф Одсека за научно-
истраживачки рад и информатику при Одељењу 
за ерадикацију маларије, у којем је 1970. године 
постао директор. Од 1973. године Одељење је 
преименовано у Програм за маларију и остале 
паразитске болести, у којем је Лепеш био дирек-
тор до пензионисања у Светској здравственој 
организацији 1982. године.

Године 1972. изабран је за редовног професо-
ра по позиву на Катедри за микробиологију и 

Проф. др Тибор Лепеш 
(1922–2012)

Почасни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду

Проф. др Тибор Лепеш, светски познати медицински паразитолог, научни радник и учитељ генера-
ција студената и лекара паразитолога у земљи и целом свету, ерудита и хуманиста, значајан за нашу 
и светску медицину својим радом на изучавању, сузбијању и искорењивању паразитских болести, 
посебно маларије, изабран је за почасног члана Академије медицинских наука Српског лекарског 
друштва 1988. године.
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паразитологију Медицинског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду. Отада је долазио повре-
мено да предаје, а када је 1982. године засновао 
редован радни однос као саветник у Заводу за 
микробиологију и паразитологију Института за 
заштиту здравља у Новом Саду, редовно је одр-
жавао наставу и тада објавио уџбеник и практи-
кум из паразитологије. Бавећи се и проблемима 
медицинске етике и евалуације процеса наставе 
и стечених знања, утицао је и на неке ставове о 
томе на Медицинском факултету и један је од 
уредника уџбеника о етици. Био је руководилац 
неколико научних пројеката до коначног пензи-
онисања 1985. године.

Осим маларијом, бавио се и другим под-
ручјима паразитологије, посебно цревним пара-
зитима, дијагностиком амебијазе, тенијазе, хел-
минтима, преносницима болести – комарцима 
(у Македонији је нашао врсту отпорну на ДДТ), 
телесним вашима. Велики део свога рада провео 
је на терену, те је познавао целу територију Југо-
славије, а радећи у Светској здравственој орга-
низацији пропутовао је светом, стекавши изван-
редна сазнања о проблему паразитоза.

Био је учесник, иницијатор и организатор 
бројних међународних акција и стручних скупо-
ва, иницијатор и писац многих упутстава и дру-
гих аката и публикација Светске здравствене 
организације. Објавио је око 60 радова у до-
маћим и седам у страним часописима. Писац је 
и неколико прилога и редактор у разним струч-
ним и сличним публикацијама.

За почасног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1988. године.

У Друштву лекара Војводине Српског лекар-
ског друштва био је активан члан Редакционог 
одбора часописа Медицински преглед. Био је по-
часни члан Удружења војних лекара САД 
(Association of Military Surgeons of the United States, 
1956), почасни члан Белгијског друштва за тро-
пску медицину (1974) и Мађарског инфектолош-
ког друштва (1981), редовни члан енглеског 
Краљевског друштва за тропску медицину 
(1969) и Швајцарског друштва за тропску меди-
цину (1974, од 1988. почасни члан).

Добитник је бројних награда и признања. У 
Хамбургу му је 1982. године додељена Награда 

Професор Лепеш је и као пензионер пратио савремену научну и стручну литературу, те се повремено 
јављао својим прилозима. У времe када је код нас било веома тешко доћи до научних публикација, 
он је годинама сарадницима у Новом Саду био драгоцен извор информација које је доносио из 
библиотеке Светске здравствене организације. Био је добар предавач и радо слушан. Знао је да лепо 
црта, па је у свом уџбенику објавио бројне цртеже паразита који су студентима визуелно омогућа-
вали лако учење.
У опхођењу са сарадницима и другим људима био је веома комуникативан, једноставан, пажљив 
према саговорницима и срдачан. Веома широког образовања, познавао је многе области. Пo тим 
својим особинама је остао у трајном сећању људи који су га познавали. У младости се бавио фудба-
лом, а касније свирањем клавира и виолине. Памтимо га и по симпатичном начину одевања: иако 
није био висок, био је крупне грађе, а лети је носио велике шарене хавајске кошуље, неуобичајене 
код нас у то време.

Dr. Lepes will always be remembered as the eminent parasitologist and epidemiologist, who directed 
the eradication of malaria from Yugoslavia, but above all, and throughout the world, because of his 
leadership as the Director of the global antimalarial programme of WHO during the difficult 12 years 
following the 1969 abandonment by the World Health Assembly of malaria eradication as a time 
limited campaign, which resulted in the withdrawal of financial support from international and bilateral 
agencies, which had contributed to the eradication campaign. 
Under his leadership, antimalarial programmes were able to adapt to the change from the eradication 
to the control strategy as well as to the policies of integration and decentralization and the adoption 
of primary health care as the strategy for health development.
Personally, I admired Dr Lepes since I met him on a WHO Itinerant seminar on Vector and Rodent 
Control in the summer of 1959 and had the privilege of working under his guidance and collaborating 
with him since I was working in the malaria department of PAHO when he was director in Geneva. I 
have enjoyed his friendship ever since.

Jose Najera
Tribune de Genève le 25 janvier 2012
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„Bernard Nocht“ за заслуге у изучавању и суз-
бијању тропских болести у свету.

Одликован је Орденом рада I реда са златним 
венцем (1974) за ерадикацију маларије и Орде-
ном заслуга за народ.

Професор Лепеш је умро 21. јануара 2012. 
године у Женеви, у кругу своје породице. У 
швајцарским новинама Tribune de Geneve од 
25. јануара директор Одељења Светске здрав-

ствене организације за контролу тропских бо-
лести Jose Najera написао је дирљив некролог. 
Својим целокупним делом и људским особи-
нама оставио је дубок и трајан траг у светској 
паразитологији, а посебно у нашој средини. 
Његов хумани и племенити лик остаје у трај-
ној успомени његовом бројним сарадницима 
и следбеницима, као и свим поштоваоцима 
његовог дела.
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Прим. др Милош Маленковић, микробиолог у пензији
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Проф. др Душан Лалошевић
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Милета Магарашевић је рођен 2. децембра 
1905. године у Горњем Ковиљу, у Тителском срезу, 
у Бачкој. Потиче из старе војвођанске породице 
културно-просветних прегалаца. Још током 19. 
века стари Магарашевићи подизали су војвођан-
ски просветни систем – родитељи као учитељи, 
деде-стричеви као књижевници и професори, а 
старији брат од стрица као министар просвете у 
Краљевини Југославији. Његов знаменити пра-
деда-стриц Георгије Магарашевић (1793–1830), 
професор чувене Карловачке гимназије и гимна-
зије у Новом Саду, оснивач је најстаријег српског 
и европског књижевног часописа Летопис Ма-
тице српске (1824), што је непосредно покренуло 
и оснивање Матице српске (1826). С мајчине 
стране, бележе се интелектуални трагови још од 
1725. (година смрти Петра Великог). Његов ујак 
такође је био лекар.

У родном Ковиљу Милета Магарашевић је 
завршио четири разреда основне школе, а 1916. 
године уписао је Српску велику православну 
гимназију у Новом Саду, коју је завршио 1924. с 
одличним успехом, те био ослобођен полагања 
усменог испита на матури. На Медицински фа-
култет Универзитета у Београду уписао се 26. 
септембра. 1924. године као припадник пете ге-
нерације студената медицине (1924/25). Дипло-
мирао је 18. јуна 1930, после чега се уписао у 
чланство Лекарске коморе. Већ је као студент 
треће године, тзв. кандидат медицине, био међу 
првим асистентима-волонтерима, а затим и 
асистент-дневничар Института за општу пато-
логију и патолошку анатомију под руководством 
једног од пет оснивача Медицинског факултета 
у Београду (1920), редовног професора др Ђорђа 
Јоанновића, који му је 1. јула 1929. лично уручио 
писмену Захвалницу за допринос раду Институ-
та. При крају студија био је секретар, а од новем-

бра 1928. и председник Савеза удружења студе-
ната медицине Краљевине Срба, Хрвата и Сло-
венаца (1929/30). Вршећи ту функцију успео је 
да обнови нормалне односе са Клубом медици-
нара у Загребу и Љубљани који су пре тога били 
у прекиду због политичких трзавица. Тада је 
организовао научну екскурзију медицинара и 
лекара у Паризу и Лондону, где су посећене бол-
нице, универзитети, медицински факултети и 
лекарска друштва. Формирао се као следбеник 
оснивача и првих предавача Медицинског фа-
култета у Београду (професори: Рихард Бурјан, 
Ђорђе Јоанновић, Арнолд Холсте, Раденко Стан-
ковић, Војислав Арновљевић, Стојан Дедић). 
Одлично је владао латинским, француским, не-
мачким и мађарским језиком, а служио се и ен-
глеским, италијанским и руским.

Дипломирао је 1930. године на Медицинском 
факултету у Београду, а наредне године (1931) 
завршио војни рок и стаж. Специјализацију 
унутрашњих болести започео је 1931. на Интер-
ној пропедевтичкој клиници под руководством 
редовног професора др Раденка Станковића. Ту 
је oдлуком ректора Универзитета 1933. године 
постављен за асистента-дневничара. Од 1934, 
поред редовне клиничке делатности, додељен је 
на рад при Рендгенолошком кабинету исте кли-
нике, код тадашњег асистента др Стојана Де-
дића. Ради усавршавања, упућен је 1935. године 
у Париз и Стразбур на супспецијализацију из 
рендгенологије и рендген-дијагностике, коју је 
успешно завршио до 5. јуна 1936. у страз-
буршком Service central de radiologie под руковод-
ством проф. др Аugust-а Gunsett-a, с којим је 
објавио два рада из области радиологије срца и 
главе. Проценом и одлуком професора Gunsett-a 
радио је самостално. Крајем јуна 1936. године 
вратио се у Београд и наставио да ради на Ин-

Проф. др Милета Магарашевић 
(1905–2003)

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1981. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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терној пропедевтичкој клиници. Специјали-
стички испит из интерне медицине положио је 
крајем марта 1937. године с одличним успехом. 
Одлуком ректора Универзитета постављен је 
1939. године за асистента-дневничара Интерне 
пропедевтичке клинике Медицинског факулте-
та. Међу првима је у Београду 1938. отворио 
приватну ординацију за унутрашње (интерне) 
болести са рендген-кабинетом.

Године 1938. постављен је за сталног члана 
Војне ваздухопловне комисије за здравствено 
праћење цивилних и војних пилота. Као сани-
тетски капетан II класе у резерви, одликован је 
Златном медаљом за ревносну службу. Почев од 
1. априла 1941. био је учесник Шестоаприлског 
рата до пада у заробљеништво 20. априла исте 
године. После рата показао се као непогрешиви 
носилац врхунске клиничке дијагностике. Од-
луком Савета Медицинског факултета од 29. 
маја 1946, као асистент-дневничар Интерне про-
педевтичке клинике премештен је на Катедру 
клиничке рендгенологије и радиологије и поста-
вљен за асистента-дневничара при Радио-
лошком институту у оснивању, а 1947. године 
промовисан у старијег асистента. С професором 
др Стојаном Дедићем био је оснивач Радиолош-
ког института, који је настао 1947. године ин-
тегрисањем Катедре са Рендгенским одељењем 
Опште државне болнице. Отада је деловао као 
водећи педагог стручних кадрова, где је истовре-
мено био и помоћник управника за наставу 
(1948–1955). Године 1951. изабран је у звање до-
цента за предмет Радиологија при Медицинском 
факултету, а у ванредног професора је унапређен 
1955. Октобра 1950. изабран је за хонорарног 
наставника тек основаног Стоматолошког фа-
култета за предмет Радиологија, чију је катедру 
тада основао и водио пуних 30 година (до 1980).

После девет година клиничко-педагошког 
рада на Радиолошком институту почео је да де-
лује као начелник Рендгенског одељења болнице 
„Др Драгиша Мишовић“ (1955–1968). За редов-

ног професора Медицинског факултета за пред-
мет Радиологија изабран је 1961. године.

Годинама је био члан или председник разних 
комисија Већа Медицинског факултета за ре-
довну и последипломску наставу, у којој је учест-
вовао и као предавач последипломцима из кар-
диологије, хирургије, гастроентерологије и 
опште медицине. До 1980. године био је ментор 
кандидатима у изради докторских дисертација 
и магистарских теза из области рендгенологије 
или радиологије. Изабран је за шефа Катедре 
радиологије Медицинског факултета за период 
1969–1976. године. Био је стални члан испитних 
комисија за полагање специјалистичког испита 
из рендгенологије од 1949, а председник тих ко-
мисија од 1969. до 1980. године.

Kао велики познавалац медицинске (и умет-
ничке) фотографије, постављен је 1953. за уп-
равника Фото-филмског завода Медицинског 
факултета и ту дужност вршио до 1976. године.

Плодну каријеру завршио је као начелник 
Рендген института Клиничке болнице града Бе-
ограда на Звездари, где је радио од 1969. до одлас-
ка у пензију 1976. године. У то време (1975) осно-
вао је Одсек за више радиолошке техничаре у 
Вишој медицинској школи у Београду, где је ра-
дио као професор с непуним радним временом. 
Његова дуготрајна медицинска служба није му 
отупела ни марљивост, ни осећајност коју је одр-
жао и према пацијентима и према младим спе-
цијализантима, односно према колегама уопште.

Проф. др Милета М. Магарашевић је публи-
ковао 132 стручна и научна рада у југословен-
ским и осам радова у међународним часописи-
ма. Последњи рад објавио је у 96. години. У све-
укупном опусу преовлађују радови из области 
рендгенологије кардиоваскуларног система, 
плућа, дигестивног тракта, оториноларинго-
лошких болести и професионалних обољења. 
Као аутор уџбеника и коаутор бројних прируч-
ника и монографија допринео је развоју радио-
логије и кардиологије у послератном периоду. 

С јесени 1976. године требало је да професор Магарашевић оде у пензију, али је на захтев колектива 
и директора Клиничко-болничког центра „Звездара“ остао да ради још пуних десет година. То је 
једини пензионер који је на задовољство свих запослених остао да прима болеснике, наравно у своме 
стилу, бесплатно. Његови савети и образовање млађих рендгенолога у овом клиничком центру били 
су од непроцењиве вредности. Године 1986. коначно је отишао у „пензију“, али је до краја живота 
остао спреман и с најбољом вољом отворен за консултације и телефонске савете.

Проф. др Марко Контић
Начелник Хирургије Клиничко-болничког центра „Звездара“ у пензији



192

Посебно се издвајају уџбеници Рендгенологија, 
скрипта за студенте стоматологије (прво издање, 
1957), Општа клиничка и стоматолошка рен-
дгенологија (шест допуњаваних издања, 1960–
1972) и Рендгенографија, скрипта за студенте 
Више медицинске школе (1975).

Током дуге клиничке каријере био је уредник 
Библиографије Српског архива 1918–1941 за пуб-
ликације из радиологије, стални сарадник часо-
писа Медицински преглед (1933–1941) и Меди-
цински гласник (1952–1960), као и новог часопи-
са Медицински преглед (1952–1960), члан Уређи-
вачког одбора часописа Стоматолошки гласник 
Србије (1956–1970) и Српски архив за целокупно 
лекарство (1971–1976) и главни уредник часо-
писа Radiologia Iugoslavica (1972–1976), Giornale 
dell’Accademia di Medicina di Torino (1966), Radio-
logia Diagnostica (Берлин, 1984) и др.

Проф. Магарашевић је био активан члан 
бројних националних и међународних удру-
жења. Био је председник Савеза медицинских 
друштава Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
(1928/29) и члан Дисциплинског већа Лекарске 
коморе (1937–1941). Био је активан члан Срп-
ског лекарског друштва (од 1932) и први секре-
тар Управног одбора Српског лекарског дру-
штва (1939–1941), као и председник Надзорног 
одбора Друштва (1952–1953). Члан Радиолош-
ког друштва у Београду био је од његовог осни-
вања 1940. године до прерастања у Секцију за 
радиологију и нуклеарну медицину Српског 
лекарског друштва, чији је био председник у два 
мандата (1963–1964, 1970–1972). Избор за пред-
седника Секције за радиологију је сматрао изу-
зетном чашћу и ову дужност обављао предано 
и одговорно. Био је члан Кардиолошке секције 
од њеног оснивања 1950, члан управе Секције 
гастроентеролога од њеног оснивања, председ-
ник Удружења за радиологију и нуклеарну ме-
дицину СФР Југославије (1972–1976), члан Југо-
словенског кардиолошког друштва и члан Југо-
словенског друштва за заштиту од зрачења. 
Учествовао је у скоро свим републичким и са-

везним конгресима радиолога, кардиолога и 
гастроентеролога.

Проф. Магарашевић је био председник Над-
зорног одбора Републичког удружења универ-
зитетских наставника (1962–1966), члан тог 
Надзорног одбора (до 1972) и председник Над-
зорног одбора Савезног удружења Универзитет-
ских наставника (1961–1972).

Од 1950. године био је спољни сарадник Ин-
ститута за физиологију рада Српске академије 
наука и уметности.

Био је члан L’Union medicale Balkanique од 
1964, Међународног удружења за радиологију и 
нуклеарну медицину и Европског удружења за 
радиологију и нуклеарну медицину.

Учествовао је као делегат ФНР Југославије на 
VI међународном конгресу за радиологију и 
нуклеарну медицину 1950. године у Лондону, де-

легат СФР Југославије на Конгресу румунских 
радиолога 1964. године у Букурешту, као и на 
Међународном конгресу радиолога 1965. у Риму, 
те био председник делегације СФР Југославије 
на XIII међународном конгресу за радиологију 
и нуклеарну медицину 1976. у Мадриду.

Проф. др Милета Магарашевић је проглашен 
за почасног члана Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва 1981. године. Актив-
но је учествовао у раду Академије и редовно 
присуствовао Годишњим скупштинама Акаде-
мије на којима му је указивано посебно и искре-
но поштовање и уважавање.

Своју свестраност је исказивао активностима 
и на ширем друштвеном плану. Био је добротвор 
Српске књижевне задруге од 1923. године.

Бавио се уметничком и медицинском фо-
тографијом, а његов рад Медицинска фотогра-
фија осветљава улогу медицинске фотографије 
у укупном историјату и развоју Фотографије код 
Срба, 1839–1989 (БИГЗ, Београд, 1991). 

У вези с питањима из медицине и медицин-
ске историје оглашавао се у листовима Полити-
ка, НИН и Илустрована политика и у часопису 
Исидоријана.

Професор Магарашевић је био полиглота и у струци је врхунски прецизно владао латинским језиком. 
„Долазак код професора на консултације“ – сећа се професор хирургије др Марко Контић – „био је 
прави час из енциклопедизма, медицине и лингвистике... Латинске дијагнозе морале су бити написа-
не без скраћивања јер су се морали истаћи падеж, предлог и род именице. А ту су биле и његове 
медицинске метафоре на разним језицима. Имао је изванредан изговор и знање многих страних је-
зика, али ипак је био страсни бранилац и чувар српскога језика. Ниједна грешка у латинском не би 
професора толико узнемирила као погрешно акцентована или неправилно употребљена наша реч.“
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„Био је заслужан први потпредседник Ша-
ховског савеза Србије (1958–1963) и координа-
тор Финалног турнира кандидата за шаховско 
првенствио света одржаног у Дому синдиката 
1959. године у Београду. Био је члан Секретари-
јата Шаховског савеза Југославије (1958–1964) и 
почасни председник Шах-клуба ’Црвена звезда’, 
доживотн“ – сећа се наш интернационални ша-
ховски велемајстор Светозар Глигорић. 

Као некадашњи лекар и саговорник (1938–1940; 
1956–1958) славне српске књижевнице Исидоре 
Секулић (1877–1958), изабран je за почасног члана 
Удружења „Исидора Секулић“ и у Коларчевој за-
дужбини активно пратио рад тог удружења од ос-
нивања 1995. до краја свог живота 2003. године.

У низу од 20 признања додељених проф. др 
Магарашевићу издвајају се Годишња награда 
Српског лекарског друштва за организацију 
здравствене службе (1974) и почасно чланство 
Удружења за радиологију и нуклеарну медицину 

СФР Југославије (1976). Поводом стогодишњице 
постојања Српског лекарског друштва додељена 
му је Захвалница као признање за дугогодишњи 
рад и изванредне заслуге (1972), а 1978. године 
је изабран за почасног члана Српског лекарског 
друштва. Добитник је и Златне споменице Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду 
поводом 50. годишњице Факултета (1970), Ди-
пломе за заслуге у оснивању и развоју Стомато-
лошког факултета (1973), Захвалнице Медицин-
ског факултета за укупан рад (1976) и Повеље за 
достигнућа и унапређење кардиологије (1978). 

Награђен је Седмојулском наградом (1985), а 
Скупштина Универзитета у Београду доделила 
му је високу титулу почасног доктора овог уни-
верзитета (1991).

Одликован је Орденом рада са црвеном за-
ставом (1972).

Преминуо је 24. децембра 2003. године у Бео-
граду, у 99. години.

Литература и извори података

Архива породице Магарашевић.
Goldner B. Prof. dr Mileta Magarašević. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, 

knjiga II. Beograd: Medicinski fakultet; 2005. str. 319–320.
Писани исказ проф. др Марка Контића, начелника Хируршке клинике Клиничко-болничког центра „Звез-

дара“ у пензији.

Др Милош Дујовић, лекар на специјализацији из радиологије
Клиничко-болнички центар „Звездара“
Др Мирко Магарашевић, офталмолог и

члан Удружења књижевника Србије и српског ПЕН-центра

Према начину и посвећености своме раду проф. Магарашевић је био један од припадника ране 
клиничке и педагошке елите Медицинског факултета Универзитета у Београду, где је деловао у не-
вероватном периоду од 1927. до 1977. године, а на Стоматолошком факултету од 1950. до 1980. 
године. Оно што је учитељ, стари професор др Ђорђе Јоанновић још 1929. рекао о тада младом 
доктору Милети Магарашевићу остало је да важи до краја: „Господин Магарашевић за цело време 
свог рада одликовао се неуморном марљивошћу и у сваком погледу примерним владањем...“
Од многих исказаних, али незабележених, срећом имамо два новија сведочења. Професор Данило 
Стевановић памти свога старијег колегу по аксиому: „Не постоји неважно у медицини – Errando 
discimus – на пропустима се учимо.“ Друго сведочење потиче од једног међу најбољим следбеницима 
професора Магарашевића, из пера проф. др Бранислава Голднера (1936): „Професор Магарашевић 
увек је око себе педагошки несебично ширио велико медицинско искуство тачне рендген-дијаг-
ностике на веома широком подручју, од кардиологије, пулмологије, коштаног система, гастроенте-
рологије, неурорадиолошке и дијагностике нефролошких обољења, као и професионалних 
оштећења, па чак и гинеколошке дијагностике (салпингографија) појединих узрока стерилитета.“ 
Неуморне интелектуалне квалитете проф. др Слободан Ђорђевић (1921–2012) потврдио је 2004. 
речима: „Професор Милета Магарашевић није био само велики медицински зналац и добар сарад-
ник угледног професора радиологије доктора Гунсета из предратног Стразбура, него је имао и ту 
ретку способност да се у правом тренутку ослони и лепо позове на своју ширу личну културу!“
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Драгољуб Манојловић је рођен 1930. године 
у Љубљани. Отац Љубомир је био судија, а мајка 
Мира, рођена Lenassi, професор немачког језика. 
Дипломирао је на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду 1956. године и највећи део 
свог радног века провео на Интерној клиници 
А, до њеног гашења 1988. године. Отада је наста-
вио да ради на новооснованом Институту за 
ендокринологију, дијабетес и болести метаболи-
зма Клиничког центра Србије до одласка у пен-
зију октобра 1996. године.

Специјалистички испит из интерне медици-
не положио је 1966. године. Докторску дисер-
тацију под насловом Измене осмолалности 
плазме у различитим клиничким испољавањи-
ма дијабетеса мелитуса одбранио је 1974. го-
дине на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду.

У звање асистента за предмет Интерна меди-
цина на Медицинском факултету у Београду 
изабран је маја 1969, у звање доцента 1976, ван-
редног професора 1982, а редовног професора 
1988. године. Обављао је теоријску и практичну 
наставу за студенте редовних и последиплом-
ских студија. Био је ментор у изради бројних 
магистарских теза и докторских дисертација на 
медицинским факултетима у Београду, Новом 
Саду и Нишу. Такође је врло често био председ-
ник или члан комисија за одбрану ових радова.

Проф. Манојловић је био шеф Катедре за по-
следипломске студије из ендокринологије и у два 
мандата шеф Катедре за интерну медицину Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду. 
Као редовни професор и шеф Катедре био је 
покретач, главни уредник и реализатор два ос-
новна уџбеника за предмет Интерна медицина 
– Пропедевтика интерне медицине (1995) и Ин-
терна медицина (1998), који су досад штампани 

у четири издања. У оквиру симпозијума Стрем-
ље ња и новине у медицини, годишњем научном 
скупу који се одржава током прославе дана Ме-
дицинског факултета у Београду, организовао је 
три научна симпозијума, од којих један с међуна-
родним учешћем. Медицински факултет у Бео-
граду делегирао га је за члана Савезног савета 
(СФРЈ) за биомедицинску информатику са се-
диштем у Љубљани. Био је председник Комисије 
за библиотечку и издавачку делатност Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду.

Објавио је 402 научна и стручна рада, од којих 
32 у међународним часописима са рецензијом и 
179 радова штампаних у целини у домаћим науч-
ним и стручним публикацијама. Поред два уџбе-
ника за интерну медицину, проф. Манојловић је 
био главни уредник и аутор две монографије: Ме-
дицинска сексологија (са Љ. Ерићем и В. Шуло-
вићем, 1988) и Поремећај метаболизма липида 
(1991). У 20 уџбеника и монографија био је аутор 
поглавља. Руководио је трима научноистраживач-
ким пројектима које је финансирало Министар-
ство за науку Србије. Био је рецензент у неколико 
десетина монографија, уџбеника и других научних 
публикација, као и рецензент за доделу Октобарс-
ке награде Града Београда за медицину.

На Интерној клиници А је основао прву Ради-
оимунолошку лабораторију и руководио њоме, 
што је означило нов квалитет у истраживачком 
и дијагностичком поступку у ендокринологији. 
У сарадњи с научном групацијом Kabi Vitrum из 
Стокхолма, први је код нас увео лечење хуманим, 
касније биосинтетским хормоном раста. Тера-
пијска примена овог хормона се у почетку одно-
сила на питуитарни нанизам, касније и на Turner-
ов синдром код одраслих болесника, према ори-
гиналном програму проф. Манојловића који је 
прихватила групација Kabi. Програм је, нажа-

Проф. др Драгољуб Манојловић 
(1930–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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лост, прекинут због санкција. Проф. Манојловић 
је био председник Републичке комисије за тера-
пијску примену хормона раста. У склопу сарадње 
са Weitzmann-овим институтом у Израелу, он је 
са југословенске стране руководио истражи-
вањима метаболизма витамина Д, посебно током 
његове примене у лечењу остеопорозе. Посебну 
пажњу је посвећивао истраживањима метаболи-
зма липида и генетској основи ових поремећаја, 
а ова истраживања вршио у сарадњи са Инсти-
тутом за нуклеарне науке „Винча“. Влада СР Ју-
гославије га је 1993. године прогласила експертом 
за интерну медицину.

Током службе је био на многим функцијама, а 
последњих година рада вршио је дужност наче-
лника и директора Центра за ендокрине, метабо-
личке и неурохипофизне поремећаје Института 
за ендокринологију Клиничког центра Србије.

Проф. Манојловић је био члан Српског ле-
карског друштва од почетка лекарске каријере. 
У два мандата је био председник Ендокрино-
лошке секције Српског лекарског друштва и у 
том периоду организовао један конгрес и два 
симпозијума, као и бројне стручне састанке. Био 
је предавач по позиву у земљи и иностранству. 
Предавао је у свим центрима СФР Југославије и 
у свим подружницама Српског лекарског 
друштва. Био је члан Међународног друштва за 

атеросклерозу и члан научне групе Европског 
друштва за атеросклерозу.

Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство, стални 
рецензент тог часописа и председник Издавач-
ког савета Српског лекарског друштва. Такође је 
био члан Уређивачког одбора часописа Endo-
crinologia Jugoslavica.

У Академију медицинских наука Српског ле-
карског друштва изабран је 1992. године за ван-
редног члана, а за редовног члана 1994. Био је 
члан Председништва Академије, а у два мандата 
председник Научне групе за интерну медицину. 
Организовао је и био предавач на научним ску-
повима Академије посвећеним остеопорози 
(1995, 2002), био предавач на неколико других 
научних скупова Академије и организатор 
циклуса предавања из ендокринологије и мета-
болизма у Задужбини Илије М. Коларца (2002).

Добитник је неколико признања Српског ле-
карског друштва, међу којима је и Повеља Срп-
ског лекарског друштва (1987), као и бројних 
других награда. Добитник је Грамате српског 
патријарха Павла.

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем (1987). 

Преминуо је 2008. године у Београду, где је и 
сахрањен.

Проф. др Драгољуб Манојловић је био изузетан лекар и хуманиста, човек кога су красили отворе-
ност, непосредност и спремност да помогне. Њему смо се и ми, тада најмлађи, увек могли да обра-
тимо, чврсто уверени да ћемо од њега добити најискренију подршку, охрабрење и користан савет. 
Мени су разговори са професором Манојловићем увек представљали посебан ужитак, јер је био 
човек велике ерудиције, широког образовања и свестраног интересовања, толерантан и спреман да 
саслуша и разуме другачија мишљења од својих ставова. Имала сам јединствену привилегију да од 
почетка свога рада будем члан тима којим је он руководио и да се уверим у много пута помињани 
став да само добар човек може да буде и добар лекар, што је професор Манојловић несумњиво био. 
Прави интелектуалац и експерт у својој струци, али скроман и племенит, човек који је цео свој живот 
стицао и уживао поверење и поштовање бројних пацијената, колега и сарадника, остајући свима 
који су га познавали у најлепшој и неизбрисивој успомени. И најважније, врстан клиничар, прави 
учитељ и пријатељ за све који смо имали част да с њим радимо, сарађујемо и од њега учимо.

Сећање проф. др Мирјане Шумарац-Думановић

Литература

Костић МК. Прилог историји Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, 1977–2006. Бео-
град: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва; 2006.

Мицић Д. In memoriam. Проф. др Драгољуб Манојловић (1930–2008). Српски архив за целокупно лекарство 
2008; 136:455–456.

Šumarac-Dumanović M. Prof. dr Dragoljub Manojlović. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta 
u Beogradu, knjiga IV. Beograd: Medicinski fakultet; 2007. str. 34–35.

Проф. др Мирјана Шумарац-Думановић
Медицински факултет Универзитета у Београду



196

Душан Манојловић је рођен 23. октобра 1928. 
године у Реснику код Крагујевца. Основну шко-
лу је завршио у родном месту, а ниже разреде 
гимназије у Крагујевцу за време окупације, док 
му је отац био у заробљеништву у Немачкој. Ма-
турирао је после ослобођења у Крагујевачкој 
мушкој гимназију. У армију је ступио октобра 
1948. године. Завршио је Савезну пилотску шко-
лу и Ваздухопловну академију. На Медицинском 
факултету Универзитета у Београду дипломи-
рао је 1956. године као војни стипендиста. Ле-
карски стаж обавио је на Војномедицинској ака-
демији, а потом завршио Санитетску официрску 
школу и као лекар официр распоређен у Ратно 
ваздухопловство, где је провео три и по године. 
Тада му је одобрена специјализација из уроло-
гије, коју је обавио на Војномедицинској акаде-
мији и у Уролошкој клиници Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду. Специја-
листички испит из урологије положио је 1965. 
године пред испитном комисијом којом је пред-
седавао проф. др Сава Петковић. Био је на уса-
вршавању у Енглеској и Данској.

После завршене специјализације почео је да 
ради на Уролошком одељењу Клинике за хирур-
гију Војномедицинске академије, којим је тада 
руководио проф. др Соломон Адања. За асистен-
та за предмет Хирургија у Војномедицинској 
академији изабран је 1966, у звање доцента је 
унапређен 1970, а у звање ванредног професора 
1978. године. Докторску дисертацију под насло-
вом Прилог проучавању неких фактора који 
утичу на болничку инфекцију у уролошких болес-
ника одбранио је 1983. године на Војномедицин-
ској академији. Исте године је изабран у звање 
редовног професора. Учествовао је у свим врс-
тама наставе која се одржавала на Војномеди-
цинској академији, као и у последипломској на-

стави на Медицинском факултету у Београду и 
Новом Саду, а повремено и у другим универзи-
тетским центрима. Био је ментор у изради неко-
лико магистарских теза и докторских дисерта-
ција и члан испитне комисије за специјалистич-
ки испит из урологије на Војномедицинској 
академији и Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду. Од 1981. године био је начелник 
Уролошког одељења Клинике за хирургију Вој-
номедицинске академије, која се 1983. издвојила 
као Клиника за урологију Војномедицинске ака-
демије, чији је први начелник био проф. Ма-
нојловић. Ову дужност је обављао до одласка у 
пензију 1994. године.

Професор Манојловић је од избора за асис-
тента био у сталном стручном успону. Међу пр-
вима је радио на хируршком решавању пробле-
ма механичке азооспермије и постигао завидне 
резултате. Нарочито се бавио хирургијом над-
бубрежних жлезда, по чему је био познат у на-
шој земљи, али и хирургијом простате, заменом 
мокраћне бешике, конгениталним аномалијама 
урогениталних органа и ендоскопским интер-
венцијама. Разрадио је и као дијагностичку ме-
тоду у клиничку праксу увео испирање мокраћ-
не бешике ради утврђивања локализације ин-
фекције уринарног тракта. Извршио је проверу 
терапијских вредности препарата Depo-Provera, 
цитостатика који се примењује код болесника с 
карциномом бубрега код којих су клинички 
утврђене метастазе у плућима, после чега је лек 
уведен у праксу. Посебно се бавио проблемом 
болничких инфекција, што је био и предмет ње-
гове докторске дисертације. Радио је експери-
менталне трансплантације бубрега на псима, у 
почетку у тиму за планирану трансплантацију 
Војномедицинске академије, а касније као члан 
тима за кадаверичну трансплантацију у Центру 

Проф. др Душан Манојловић 
(1928–2010)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 
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за трансплантацију бубрега Уролошке клинике 
Медицинског факултета.

Објавио је више од 200 стручних и научних 
радова и био аутор поглавља у уџбеницима Уро-
логија (главни уредник С. Петковић, 1984) и 
Ратна хирургија групе аутора Војномедицинске 
академије.

Био је члан Српског лекарског друштва и ње-
говог Председништва, те активно учествовао у 
раду Уролошке секције кроз редовно и активно 
суделовање на састанцима. Био је председник ове 
секције у два мандата. Такође је био члан Пред-
седништва и секретар Удружења уролога Југо-
славије. Био је члан Међународног удружења 
уролога, Европског удружења уролога и Балкан-
ске медицинске уније и неколико пута излагао 
своје радове на конгресима ових удружења. 

Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Archivum urologicum и Српски архив за целокуп–
но лекарство.

Изабран је за члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва 1988. године. 
Био је члан Председништва Академије, активан 
члан Хируршке научне групе и један од органи-

затора два научна састанка посвећена обољењи-
ма простате (1997, 1999).

Др Душан Манојловић је био активан 
друштвено-политички радник. У Савез кому-
нистичке омладине Југославије примљен је 1945, 
а јуна исте године приступио је чланству Кому-
нистичке партије Југославије. Био је на разним 
руководећим дужностима у друштвено-поли-
тичким организацијама, међу којима су и: пред-
седник Одбора за унапређење здравствене заш-
тите Самоуправне интересне заједнице Београд, 
члан Републичког одбора за бубрежне болести, 
члан Конференције Социјалистичког савеза 
радног народа Србије, члан Савезне комисије за 
лекове, председник Комисије за наставу Нас-
тавничког већа Војномедицинске академије, као 
и многе друге дужности.

Добитник је Златне плакете Ратног ваздухоп-
ловства и Награде Града Београда. Добио је више 
похвала и награда Управе Војномедицинске ака-
демије и Санитетске управе. Носилац је шест 
домаћих и три страна одликовања.

Преминуо је 24.  јуна 2010.  године у 
Београду.

Проф. др Душан Манојловић, врстан и свестран уролог, изванредне хируршке технике, увео је бројне 
методе у рутинску праксу. Својим радом на хируршком решавању проблема механичке азооспер-
мије постигао је изванредне резултате, имао највећу серију оперисаних болесника у нашој земљи с 
резултатима у границама најпознатијих аутора у свету. Такође је био познат по успешним резулта-
тима у хирургији надбубрега. 
Био је цењен педагог кога су одликовали јасно излагање и непосредност, а у раду с лекарима на 
специјализацији много стрпљивости у савладавању различитих метода дијагностике и лечења.
Један део свог стручног и научног рада посветио је урогениталној трауми и профилакси инфекције 
хируршке ране, што је посебно значајно за војни санитет и цивилну здравствену заштиту, као и опш-
тенародну одбрану.

Из Предлога за избор проф. др Душана Манојловића за редовног члана  
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва
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Проф. др Љубица Ђукановић
Проф. др Јован Димитријевић
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Александар В. Марковић је рођен 8. августа 
1924. године у Ћуприји, од мајке Љубице и оца 
Велимира. Његов отац рођен је у Крагујевцу, 
учествовао је у ослободилачким ратовима Ср-
бије, Првом и Другом балканском рату и Вели-
ком рату, као мајстор артиљерије у Дринској ди-
визији. Носилац је Медаље за ревносну службу и 
Албанске споменице. Након рата је остао у војној 
служби као мајстор артиљеријске школе и овла-
шћени балистичар Прве армије. Са супругом 
Љубицом, домаћицом из параћинске породице 
Нинића, живео је у Ћуприји, где је по војној 
служби био распоређен. Велимир и Љубица су 
осим Александра, који је био најстарији, имали 
још три сина, који су, без обзира на скромне мо-
гућности, завршили факултете и били веома ус-
пешни у своме послу: Слободана (1926–2014), по 
професији фармацеута, Србољуба (1928–2008), 
хемичара, и Дарка (1930–2014), ветеринара.

Основну школу и гимназију Александар Мар-
ковић је завршио у Ћуприји, где је 1943. године, 
без обзира на тешке ратне услове, матурирао као 
најбољи ученик. Као добровољац се 1941. прија-
вио у Југословенску војску, у којој је остао око 
годину дана. По матурирању је ступио у Народ-
ноослободилачку војску, у којој је био до 28. ок-
тобра 1946. године. Према речима сабораца, био 
је храбар и пожртвован борац. Одмах по демо-
билизацији дошао је у Београд са жељом да упи-
ше Правни факултет, али га је пут одвео на другу 
страну, тако да се уписао на Медицински факул-
тет Универзитета у Београду.

Александар Марковић се 18. јануара 1959. го-
дине оженио Милицом, рођ. Антић (1933–2009), 
која је била ћерка инжењера Владимира К. Ан-
тића из Неготина и Надежде (рођ. Шарковић) из 
Рашке. Супруга Милица Марковић је била маги-
стар фармације, биохемичар, дугогодишњи на-

челник лабораторије Неурохируршке клинике 
и оснивач Централне лабораторије Клиничког 
центра Србије. У знак захвалности и поштовања 
за њен рад, Удружење биохемичара Србије је ос-
новало Фондацију „Милица Марковић“, чији је 
циљ стипендирање перспективних младих био-
хемичара. Александар и Милица су живели у 
складном браку пуних педесет година, до Мили-
чине смрти. Имали су сина Велимира, који је 
такође хирург и професор Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду.

Проф. др Александар В. Марковић је 1952. годи-
не дипломирао и, после акције здравственог 
просвећивања у Санџаку, у септембру исте године 
започео је специјализацију из опште хирургије на 
бившој Другој хируршкој клиници Медицинског 
факултета у Београду, којом је руководио доц. др 
Војислав Стојановић. На Другој хируршкој клини-
ци је радио као специјалиста хирургије (1952–1958), 
начелник одељења (1958–1984) и саветник (1984–
1989). Скоро цео свој радни век провео је на овој 
клиници, која је своје име мењала како су се деша-
вале реорганизације. Осмог марта 1988. године је са 
колегама, према новој реорганизацији, прешао на 
Институт за болести дигестивног система Клинич-
ког центра Србије, тј. Прву хируршку клинику. У 
пензију је отишао 30. септембра 1989. године.

У звање асистента изабран је 1954, док је спе-
цијалистички испит из опште хирургије с од-
личним успехом положио 1956. године. Хабили-
товао је 1963. У звање доцента на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду изабран је 
1964, а ванредног професора 1973. године. Док-
торирао је 1977. године одбраном дисертације 
Хроничне и акутне опструкције колона у експе-
рименталној и клиничкој пракси. За редовног 
професора Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду изабран је 1978. године.

Проф. др Александар Марковић 
(1924–2012)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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У неколико наврата се усавршавао у водећим 
хируршким центрима у иностранству. Током 
1957. године два месеца је провео на усаврша-
вању на Интерној клиници професора Fellinger-a 
и Хируршкој клиници професора Schubauer-а у 
Бечу, где је изучавао проблем конзервативног и 
хируршког лечења обољења периферних арте-
рија. На усавршавању у Француској крајем 1957. 
и током 1958. године провео је шест месеци у 
Стразбуру на Хируршкој клиници „А“, код про-
фесора Fontain-a, док је у својству „асистента 
странца“ био на Одељењу за кардиоваскуларну 
хирургију. Потом је у Паризу код професора 
Mathe-a и професора Dubost-а провео још месец 
дана. Током 1980. године усавршавао се два ме-
сеца у најзначајнијим болницама у Лондону: 
Hammersmith Hospital, Gay’s Hospital, St Mary’s 
Hospital и St. Mark’s Hospital.

Објавио је више од 200 стручних и научних ра-
дова, од којих 40 у водећим међународним часо-
писима, и активно учестовао у раду бројних кон-
греса, симпозијума и стручних састанака у земљи 
и иностранству. Учестовао је у писању неколико 
књига и уџбеника: Мала медицинска екциклопе-
дија, Критеријуми за оцену радне способности, 
Хирургија, Оперативна техника и др. Учествовао 
је или руководио у четири научна пројекта.

Током рада на клиничкој, али и експеримен-
талној хирургији, посебно се бавио проуча-
вањем хипотермије, вантелесне циркулације, 

трансплантације органа и периферне циркула-
ције, као и ресекција на интестиналном тракту, 
нарочито на дебелом цреву, дајући на тај начин 
значајан допринос развоју наше хирургије.

Као дугогодишњи и веома активан члан Срп-
ског лекарског друштва одржао је бројна преда-
вања у подружницама широм Србије. Од 1959. 
до 1962. године био је секретар, а од 1973. до 
1977. председник Хируршке секције Српског ле-
карског друштва. У истом периоду је био и 
потпредседник Удружења хирурга Југославије. 
Такође је био члан Кардиолошке секције Срп-
ског лекарског друштва, Међународног хирурш-
ког друштва, Међународног друштва за ди-
гестивну хирургију (CICD), Уније лекара балкан-
ских земаља и других стручних удружења. Не-
колико пута је био члан Управног одбора Кан-
церолошке недеље Српског лекарског друштва.

Проф. др Александар Марковић је изабран за 
редовног члана Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва 1979. године.

Добитник је Повеље Српског лекарског 
друштва (1972), Плакете Српског лекарског 
друштва (1973), Плакете Удружења хирурга Ју-
гославије (1973), Плакете Медицинског факул-
тета (1989), Повеље гимназије у Ћуприји (1979) 
и Повеље „Светски здравствени пакт“ (1992).

Проф. др Александар Марковић је умро 12. 
децембра 2012. године у Београду. Сахрањен је 
на Новом гробљу у Београду.

Проф. др Александар В. Марковић је остао у сећању млађим колегама, као и свима онима који су 
га познавали, као коректан, вредан, уредан и искрен човек. Током свог радног века никада себи није 
дозволио да буде компромитован или да својим понашањем штети нечијим амбицијама и каријери. 
Био је један од главних сарадника изузетно утицајног и значајног проф. др Војислава Стојановића, 
оснивача Друге хируршке клинике у Београду. Учествовао је у свим активностима Клинике, а био је 
и саставни део почетка савремене кардиолошке, васкуларне и абдоминалне хирургије, којом је 
почео да се бави као већ формиран и искусан хирург. Био је човек ведрог духа, боемског карактера 
и темпераментан. Поштовао је колеге, штитио свој еснаф, а пре свега је био породичан човек, пра-
вославне вероисповести, с великим кругом искрених и вољених пријатеља.
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Проф. др Велимир А. Марковић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Златко Меркаш је рођен 24. октобра 1920. го-
дине у Загребу, у грађанској породици, од мајке 
Софије, домаћице (рођене Радичевић) из Кум-
ровца, и оца Фрање Меркаша, фармацеутског 
техничара из села Меркаш код Крапине (Хрват-
ска). Презиме Меркаш, иако упућује на мађар-
ско порекло, хрватско је, добијено по селу Мер-
каш, одакле је био његов отац. Поред Златка, 
родитељи су имали још два сина, такође фарма-
цеутске техничаре, запослене у различитим 
апотекама у Загребу. За време Другог светског 
рата деловали су као илегалци и снабдевали тај-
ним каналима Народноослободилачки покрет 
у Хрватској лековима и завојним материјалом. 
По завршетку рата старији брат постао је пред-
седник једне загребачке општине, а други ди-
ректор фабрике лекова „Плива“ у Загребу. 

Проф. др Златко Меркаш је завршио основ-
но и гимназијско образовање у Загребу. Мату-
рирао је 1940. године, када је и уписао Меди-
цински факултет Свеучилишта у Загребу. Као 
студент медицине врбован је у домобранске 
јединице у тадашњој Независној Држави Хр-
ватској. Успео је да избегне служење у домобра-
нима, јер је имао тешку упалу коленог зглоба. 
Када је запаљењски процес после дужег време-
на саниран, морао је да се крије по таванима 
пријатеља породице Меркаш заједно са супру-
гом Смиљом, којом се оженио 1944. године. На-
име, пошто је био регрутован у домобране, мо-

рао је да се одазове позиву, али је, на срећу, ус-
пео и то да избегне.

Његова супруга Смиља је рођена 1922. године 
у Бечеју, у старој српској породици Ребића. По-
родица се током њеног одрастања селила по 
Војводини, јер је отац био порезник, да би се пре 
1941. године настанила у Новом Саду. Када су 
мађарске, Хортијеве јединице направиле погром 
Срба јануара 1942. године у Новом Саду, поро-
дица Ребић је успела да се бекством домогне Бео-
града. Сместили су се у скроман стан на перифе-
рији града, што је у тадашњим, ратним околос-
тима погодовало да Смиљина мајка Стојанка 
прихвати Јеврејку Леу Богданов, младог лекара, 
коју је крила у том скученом простору, као своју 
кћер до Леиног одласка у партизане. После рата 
др Леа Богданов, удата за Саву Богданова, ради-
ла је као санитетски пуковник у Војномедицин-
ској академији. Сава Богданов је био високи по-
литички функционер кога је држава са супругом 
Леом послала у Бомбај (данашњи Мумбај), у 
Индију, као представника Југословенске коморе. 
Трећег дана по повратку из Индије др Леа је умр-
ла од неутврђене болести.

Проф. др Меркаш је диплому доктора меди-
цине стекао 1948. године на загребачком Меди-
цинском факултету, а одмах потом се трајно с 
породицом настанио у Београду, где је у Радио-
лошком институту започео специјализацију из 
радиологије. Супруга Смиља, дипломирани сто-
матолог, запослила се у Стоматолошкој полик-
линици „Иван Милутиновић“ у Београду. Брач-
ни пар Меркаш су родитељи сина Златка, дипло-
мираног машинског инжењера, и кћерке Ксе-
није, дипломираног инжењера електротехнике, 
рођених у Београду. Они су са својим породица-
ма већ двадесет година настањени у Монтреалу, 
у Канади. 

Проф. др Златко Меркаш 
(1920–1998)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. др Златко Меркаш био је изузетна лич-
ност, интелектуалац високог ранга, изузетно 
образован, научник, стручњак радиолог, али и 
господин који је импоновао. И управо због тих 
урођених и стечених људских квалитета, био 
је омиљен само међу онима који су у њему 
пре познавали праве вредности које красе об-
разованог и умног човека.
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Др Златко Меркаш је специјалистичке сту-
дије из радиологије завршио у Београду, а спе-
цијалистички испит положио с одликом 1951. 
Следеће године заједно са супругом отишао је у 
Алибунар, где су радили две године, како би с 
већим примањима сакупили новац за кредит 
код банке за куповину стана у Београду. После 
тога вратили су се у Београд. Др Златко је при-
мљен у Институт за радиологију и онкологију, 
док се његова супруга вратила на рад у Стомато-
лошку поликлинику „Др Иван Милутиновић“.

Докторску дисертацију под насловом Резул-
тати испитивања оптималне дистрибуције 
Co-60, гама зрачења код лечења карцинома мате-
рице у комбинацији са интракавитарним гама 
емитерима одбранио је 1964. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду.

Од 1961. до краја 1962. године боравио је у 
неколико радиолошких центара широм Амери-
ке, обучавајући се у примени високоенергетских 
и корпускуларних зрачења у лечењу малигних 
тумора. Године 1969. боравио је шест месеци у 
Енглеској на стручном усавршавању у примени 
вештачких радиоизотопа и суперволтажне тера-
пије у лечењу карцинома различитих локализа-
ција. Тако стечена знања у примени ових метода 
уз коришћење међународних протокола за ком-
биновано лечење појединих малигних тумора 
применио је затим у својој установи.

За асистента на предмету Радиологија на Ме-
дицинском факултету Универзитета у Београду 
изабран је 1951. године, за доцента 1959, ванред-
ног професора 1968, а редовног професора 1976. 
године. Шеф Катедре за радиологију био је од 
1976. до 1978. године. Поред наставне делатнос-
ти на матичном факултету, биран је за хонорар-
ног професора на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Нишу 1962. године. Исте године је 
водио наставу из радиологије и студентима Сто-
матолошког одсека Медицинског факултета у 

Нишу, а 1963. године предавао је као хонорарни 
наставник на Медицинском факултету Универ-
зитета у Сарајеву. Био је такође професор ради-
ологије на Медицинском факултету Универзи-
тета у Крагујевцу и наставник радиолошким 
техничарима у Средњој медицинској школи у 
Београду. Учествовао је као предавач на курсе-
вима из радиотерапије лекарима на специјали-
зацији из радиологије и био стални члан Коми-
сије за полагање специјалистичког испита из 
радиологије.

Унапређујући стручну делатност у Радио-
лошком институту, основао је Одељење бета-
трона и Одељење линеарног акцелератора и ка-
тетрона, а затим је именован за начелника ради-
отерапије у Институту за онкологију и радиоло-
гију у Београду. Први је 1974. године увео и оба-
вио интракавитарну апликацију на катетрону и 
обучио неколико радиолога у примени ове ме-
тоде. Функцију директора Радиолошког инсти-
тута вршио је у периоду 1968–1977. године.

Основна професионална делатност проф. 
Меркаша били су увођење нових техника у ле-
чењу малигних тумора и проучавање ефеката 
интракавитарне примене фокалних гама емите-
ра високог интензитета. Такође је увео претера-
пијске конзилијуме бирајући најискусније ради-
ологе из сваке области примене радиотерапије 
за конзилијарне одлуке. 

Као високо рангиран стручњак, на позив пу-
ковника Ел Гадафија боравио је две године (1980. 
и 1981) у Либији, после чега се вратио у матичну 
установу, у којој је завршио своју професионал-
ну каријеру. Пензионисан је 1986. године.

Објавио је 97 научних радова у водећим свет-
ским публикацијама и неколико десетина струч-
них радова у домаћим и страним часописима. 
Аутор је уџбеника Теxtbook of Radiology, који је 
штампан 1981. године у Лозани, и Општа ради-
ологија (три издања) за студенте медицине и ле-

Проф. др Златко Меркаш је био врстан интелектуалац, широке опште културе. Познавао је светску 
и југословенску књижевност и сликарство, био одличан математичар, а беспрекорно је говорио 
енглески и немачки језик. Био је друштвен и комуникативан, отворен и виспрен, добар и правичан. 
Изванредан стручњак и научник, изврстан наставник и педагог, предавач дијагностичке и терапијске 
радиологије. Предавања су му била бриљантна, а студенти медицине и лекари су им увек радо при-
суствовали и пратили их с посебном пажњом. Инсистирао је на стручности, ажурности у раду и 
тражио стално усавршавање својих сарадника, подстичући њихову стручну и научну радозналост. 
Није волео немарност, површност и лењост у раду, и те недостатке појединаца је оштро санкциони-
сао. Осим тога што је био учитељ генерација студената и лекара на специјализацији из радиологије, 
био је истовремено и васпитач у хуманизму и етици. Студенти и лекари на специјализацији, као и 
бројни пацијенти које је лечио, ценили су и волели професора Меркаша. Исто је осећао и аутор овог 
текста, др Бранислав Голднер, специјалиста радиологије, ученик и сарадник професора Меркаша.
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каре на специјализацији из радиологије. Одржао 
је бројна предавања по позиву на међународним 
и домаћим стручним и научним скуповима из 
радиологије, радиотерапије, онкологије и нукле-
арне медицине.

Био је носилац неколико пројеката из радија-
ционе онкологије, међу којима је најзначајнији 
Експериментална и клиничка онкологија.

Био је члан Српског лекарског друштва, се-
кретар Секције за радиологију и нуклеарнуме-

дицину и њен председник. Био је такође члан 
Уређивачког одбора часописа Српски архив за 
целокупно лекарство, Југословенски билтен за 
примену нуклеарне енергије у медицини и 
Radiologia Iugoslavica.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1976. године.

Проф. др Златко Меркаш је преминуо 1998. 
године у Београду, где је и сахрањен.

Литература и извори података

Šobić V. Prof. dr Zlatko Merkaš. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga II. 
Beograd: Medicinski fakultet; 2005. str. 321–322.

Подаци од сина, дипл. машинског инжењера Златка Меркаша

Проф. др Бранислав Голднер
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Породица Милин се, према казивањима, до-
селила из Лике у Лалић (Бачка), у Војводини, али 
о томе нема поузданих података. Родитељи Ра-
дивоја Милина, отац Јосиф и мајка Ева, рођена 
Жижаков, из Змајева, имали су четири сина: 
Миланка (рођ. 1903), Станојка (рођ. 1905), Вла-
димира (рођ. 1909) и Радивоја (рођ. 18. марта 
1912), који је у матичној књизи у Лалићу уписан 
под редним бројем 26/1912. Отац Јосиф је био 
земљопоседник. Поред куће, хмељаре и сушаре, 
имао је и салаш са 80 јутара земље. То није био 
мали иметак. У време економске кризе 1929. го-
дине Јосиф Милин је заједно са братом Трифу-
ном код банке заложио имање како би добили 
кредит. Нажалост, имање им је, као и већини, 
пропало, због чега се Јосиф Милин преселио у 
Бечеј. Радивојева браћа Миланко и Владимир су 
остали „на кући“, односно остали су да раде 
земљу, док је Станојко завршио права.

Радивој Милин је најраније детињство про-
вео у Лалићу, где је стекао и основно образо-
вање. Прва три разреда гимназије похађао је у 
Новом Саду, а затим је због пресељења роди-
теља, гимназију наставио у Бечеју, да би осми 
разред са матуром завршио 1930. године у Сом-
бору. Школовање је било тешко и напорно, јер је 
поред школских обавеза морао и да ради: давао 
је часове другим ученицима, како би обезбедио 
средства за своје школовање.

На формирање личности Радивоја Милина и 
мотивацију за нове напоре и сталну борбу и 
учење посебно су утицали родитељи, који су га 
учили и васпитавали о основним животним 
принципима, као и о неопходној самосталности 
и истрајности у раду, затим учитељица Вукица 
Симендић, први учитељ будућег академика, која 
га је учила строгој дисциплини, раду и ревности, 
док су касније, у гимназији, посебан утицај има-

ли професори Васа Стајић својом достојанстве-
ном смиреношћу и јасноћом излагања, као и 
Светислав Бањица, наставник француског јези-
ка. Радивоју Милину, одличном ђаку пуном ин-
тересовања, нова сазнања су отварала нова маш-
тања и одушевљења, тако да је с посебним зани-
мањем читао француску књижевност, а свој 
уметнички дар покушавао да изрази сликајући 
поља војвођанске равнице.

На рано јављање жеље да студира медицину 
утицали су током школовања у Бечеју др Милан 
Поповић, професор школске хигијене (срески 
санитарни референт, лекар опште праксе и вео-
ма уважавани друштвени и јавни радник тога 
времена у Војводини), и Милева Живановић, 
професор природних наука, који су посебно на-
глашавали јединство живих бића и средине у 
којој живе, што је било у складу са ставовима 
тада младог научника Синише Станковића. 
Жељу да студира медицину Радивој Милин је 
први пут јавно изјавио инспектору на матури 
1930. године, професору Београдског универзи-
тета др Виктору Новаку (академик Српске ака-
демије наука и уметности), који му је, због изу-
зетног знања француског језика, препоручивао 
да студира право, како би се касније посветио 
дипломатији.

По завршетку гимназије, као одличан али си-
ромашан ученик, добио је стипендију из закладе 
добротворке Еуфимије Јовић из Бечеја и уписао 
се на Факултет природних наука Универзитета 
у Нансију (Француска), на припремну годину за 
медицинске студије, коју је завршио као први 
у рангу добивши универзитетску награду 
факултета.

Прву годину медицинских студија Милин је 
завршио на Медицинском факултету у Нансију, 
такође као први у рангу, добивши поново уни-

Академик Радивој Милин

 (1912–1996)
Члан Академије медицинских наука 

Српског лекарског друштва од 1976. 
Члан Српске академије наука и уметности од 1970. 

Члан Академије наука и умјетности
 Босне и Херцеговине од 1966. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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верзитетску награду факултета. Са тако добрим 
oценама није му било тешко да другу годину ме-
дицинских студија настави на Медицинском 
факултету у Паризу.

Боравак у Француској вишеструко је био зна-
чајан за младог Радивоја Милина. Учење анато-
мије, хистологије и ембриологије, уз свакоднев-
ни боравак на клиникама, за овог амбициозног 
студента значило је проверу властитих психо-
физичких способности за лекарски позив, а на-
става хистологије код Rémy-ја Collin-a, научника 
светског гласа, била је пресудна за његово опре-
дељење да живот посвети раду у области експе-
рименталне хистологије и ендокринологије, као 
и схватању јединства морфологије и функције.

Нажалост, донета административна забрана 
да се динарска средства шаљу из Југославије у 
иностранство била је препрека да студије наста-
ви у Француској, тако да је прешао на Медицин-
ски факултет Универзитета у Београду, који је 
успешно завршио 1936. године као 1.045. дипло-
мирани студент.

Медицински факултет у Београду имао је 
скромније услове, донекле различите наставне 
програме од оних у Француској, али су наставни-
ци били прегаоци и ентузијасти, како у настави, 
тако и у науци. Академик Милин је сматрао да је 
Медицински факултет у Београду и тада, али и 
касније, имао изузетан професорски кадар, а то 
потврђују и многи лекари-научници светског ре-
номеа који су потекли с овог факултета.

Проф. др Александар Костић, оснивач и уте-
мељивач Института за хистологију и ембриоло-
гију у Београду, бивши ђак Медицинског факул-
тета у Нансију, а затим у Стразбуру, свесрдно је 
примио Радивоја Милина за демонстратора и 
омогућио му несметан рад у лабораторијама. 
Милин је у овом врсном професору добио новог 
учитеља и новог патрона.

Из студентског периода у Београду Радивој 
Милин истиче и проф. др Косту Тодоровића, који 
је студенте учио како се наука, лекарска пракса и 
етика обједињавају у човеку за добро човека.

Након што је 1938. године одслужио војну 
обавезу, као стипендиста француске владе 
отиснуо се у Француску на усавршавање из об-
ласти хистологије и ендокринологије, с намером 
да по повратку настави рад у Институту за 
хистологију и ембриологију у Београду.

Проф. Collin је др Милина примио срдачно, 
као старог познаника, и дао му тему Феномен 

неуросекреције у хипоталамусу пса. Међутим, 
опште стање у Европи утицало је на осипање 
кадра, а додатни разлог за прерани повратак Ра-
дивоја Милина у земљу биле су породичне при-
лике. По повратку је у Бечеју започео општу ле-
карску праксу. Рад у лекарској пракси је схватио 
као изазов за нова сазнања, запажања и проверу 
у пракси односа човека и природе. Из тог пери-
ода потичу и први радови експерименталне при-
роде о дејству буке на ендокрине жлезде. Био је 
предан свом позиву и својим пацијентима. За 
време окупације је људима у Бечеју пружао не 
само здравствену него и моралну и материјалну 
помоћ, без обзира на то што је често и себе из-
лагао ризику. Наравно да то није прошло неза-
пажено, па је био мобилисан и једно време про-
вео на присилном раду у Комлоу.

У Југословенску народну армију ступио је 
1944. године, и то прво као лекар у прихвати-
лиштима за рањене, потом као један од органи-
затора оснивања Војне болнице у Бечеју, затим 
као управник те болнице и на крају као управ-
ник Армијске болнице у Зрењанину. Солидно 
знање, већ стечена лекарска пракса, организа-
ционе способности и посебно преданост болес-
нику били су за Милина сигуран ослонац у ре-
шавању бројних питања прихватања, лечења и 
предузимања хигијенско-епидемиолошких мера 
у војном санитету. У складишту Армијске бол-
нице у Зрењанину пронашао је опрему за израду 
хистолошких препарата, што је, на његову вели-
ку радост, створило могућност да настави ис-
траживања о утицају светлости и таме на поје-
дине ендокрине жлезде животиња. Демобили-
сан је 1946. године као резервни мајор Југосло-
венске народне армије. Након тога радио је у 
својству санитарног инспектора и шефа Среске 
секторне амбуланте у Бечеју, потом као управ-
ник Народне болнице „Блажо Орландић“ у Бару, 
па поново на наведеним дужностима у Бечеју.

Медицински факултет Универзитета у Са-
рајеву 1949. године позвао је сада већ афирмиса-
ног др Радивоја Милина да преузме катедру, али 
и Институт за хистологију и ембриологију – 
прво као доцент, затим од 1952. године као ван-
редни професор, а 1959. године је изабран за 
редовног професора. Године 1961. на Медицин-
ском факултету Универзитета у Новом Саду 
изабран је за редовног професора и шефа Ка-
тедре за хистологију и ембриологију, где је остао 
до одласка у пензију 1980. године.
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Академик Радивој Милин је оснивач Инсти-
тута за хистологију и ембриологију у Сарајеву и 
Новом Саду и неспорно је да му припадају 
највеће заслуге за оснивање и развој ових уста-
нова, али и научне медицинске мисли у овим 
областима.

Позив с Медицинског факултета Универзите-
та у Сарајеву значио је остварење његове животне 
жеље да се посвети педагошком и научном раду 
на универзитету. Дванаест година живота и рада 
у Сарајеву били су значајно поглавље на његовом 
животном путу, као и у развојном путу Институ-
та. Његова радиност, пожртвованост, стечено и 
неговано искуство, потпуна преданост и изузетне 
организационе способности, као и свестрана по-
моћ и разумевање органа факултета, допринели 
су брзом развоју Института, који је постао важан 
наставни и истраживачки центар. Окупљањем 
демонстратора и млађих истраживача с медицин-
ског факултета и других високошколских устано-
ва у Институту се развило експериментално про-
учавање утицаја појединих еколошких фактора 
на ендокрини и нервни систем.

Посебну пажњу је посвећивао настави, раду 
и односу према студентима. Сам је тврдио: „Пе-
дагошки рад једног универзитетског наставника 
заснива се на научним сазнањима и властитом 
искуству на научном пољу.“

Како је у то време постојала могућност за уса-
вршавање научно-наставног кадра кроз одласке 
на научне скупове или студијске боравке, то је 
била и прилика за афирмацију вредности рада у 
Институту и његовог руководиоца. Може се 
слободно рећи да је проф. Милин у научно-нас-
тавном смислу у Сарајеву растао и стасао.

Оснивање Медицинског факултета Универ-
зитета у Новом Саду 1960. године отворило је и 
питање обезбеђења кадрова за реализацију рада 
и развоја. Поред велике групе угледних и афи-
рмисаних наставника из Београда, на позив фа-
култета из Новог Сада одазвала се и завидна 
група најугледнијих професора из Сарајева, 
међу којима је био и проф. Милин, а са њим су 
дошли и његова два сарадника, његови ђаци, де-
монстратори, а затим и асистенти др Василије 
Девечерски и др Радивој Крстић, као и фото-
граф Раде Самарџија, тако да је уз простор и оп-
рему могао да почне рад уходаног тима, и то не 
само наставна делатност него и интензиван на-
учни рад. Могло би се рећи да је ова већ позната 
„Милинова школа“ убрзо постала завидна екс-
периментална лабораторија, примамљива за 
многе научне знатижељнике из земље и ино-
странства. За скоро двадесет година рада на Ме-
дицинском факултету у Новом Саду академик 
Милин није створио само изузетну научну базу, 
већ је дао немерљив и завидан допринос расту и 
развоју Медицинског факултета и Универзитета 
у Новом Саду.

Поред дугогодишњег неговања експеримен-
талног рада, помно је пратио савремена научна 
збивања и тенденције у егзактним фундаментал-
ним медицинским истраживањима, тако да је 
међу првима код нас оспособио кадрове и у Ин-
ституту створио одељења нових техника и ме-
тода: хистохемије (др Василије Девечерски, 
1965), електронске микроскопије (др Радивој 
Крстић, 1965), стереолошке-хистолошке методе 
(др Милан Кецман, 1976) и неруроендокриноло-
гије (др Јосиф Милин, 1978).

Изузетне способности и завидан потенцијал Радивој Милин је испољио још у раној младости, што је 
уз дисциплинован, истрајан и одговоран рад створило изузетног научника светског гласа, академика. 
Скоро је немогуће раздвојити или посебно истаћи неку од вишеструких делатности академика Ра-
дивоја Милина (лекарску, истраживачку, педагошку или јавнодруштвену), јер су све оне чврсто 
повезане и неодвојиве од његове импозантне личности.
Понашањем, знатижељом и одговорношћу скренуо је на себе пажњу својих учитеља; лекарским 
радом испољио је завидно знање, моралност и људскост; педагошко-васпитним радом широко об-
разовање, јасноћу и концизност, пластичност и очигледност наставе, као и повезаност струке и науке, 
а у истраживањима изузетну егзактност и критичност.
Овакви приступи и изузетан ентузијазам, уз велико прегалаштво, допринели су томе да се Радивој 
Милин с посебним уважавањем помиње и памти као врхунски професор и васпитач на два универ-
зитета, у Сарајеву и у Новом Саду, а као истраживач и научни радник у области морфофизиологије 
практично у свим земљама Европе и Америке.
У ствари, о академику Радивоју Милину најбоље говоре његова дела, објављени и саопштени радови, 
његови сарадници и студенти, а када и последња сећања избледе, историја памти по записаним 
документима и књигама.
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Његовом заслугом и схватањем јединства ме-
дицине прихваћено је опредељење да се и лекари 
с Института усавршавају у клиничким специја-
лизацијама, што је у Новом Саду одавно постала 
пракса. Искуство стечено у стварању и развоју 
Медицинског факултета у Сарајеву и познавање 
рада медицинских факултета у иностранству, уз 
познату преданост и одговорност академика 
Милина, много су значили Медицинском фа-
култету и Универзитету у Новом Саду. Он се 
одмах по доласку у Нови Сад укључио у рад и 
биран је на најодговорније функције на Меди-
цинском факултету и Универзитету у Новом 
Саду, укључујући и два мандата декана.

С посебном одговорношћу је припремао сва-
ко предавање и свако излагање. За више од три-
десет година наставничког рада на универзите-
тима у Сарајеву и Новом Саду академик Милин 
је као учитељ и васпитач имао дванаест генера-
ција студената медицине и ветерине у Сарајеву 
и двадесет генерација студената медицине и би-
ологије у Новом Саду. Под његовим руковод-
ством одбрањено је седам магистеријума и три-
наест докторских дисертација, тако да је непо-
средно утицао на формирање универзитетског 
кадра, не само у заводима које је основао и који-
ма је руководио него и на другим факултетима. 
У оквиру рада на последипломским студијама 
био је члан бројних комисија за одбрану магис-
тарских теза и докторских дисертација. На 
стручном и научном усавршавању код академи-
ка Милина боравили су млађи кадрови с уни-
верзитета у Љубљани, Ријеци, Скопљу, Београду, 
Нишу, као и из иностранства – СССР, Белгије, 
Чехословачке, Мађарске, Финске и Румуније. 
Слободно се може рећи да је он родоначелник 
савремене хистофизиологије у нашој земљи, 
како на пољу универзитетске наставе, тако и на 
пољу научноистраживачког рада. С поносом ње-
гови студенти редовних или последипломских 
студија и усавршавања истичу да су ђаци „школе 
Радивоја Милина“.

Његов истраживачки рад је трајао више од 
педесет година с истим ентузијазмом и ревно-
шћу, у зависности од услова и могућности и дос-
тупних техника и технологија. У почетном пери-
оду истраживања су била класична микроскоп-
ска, а касније хистохемијска, хистоензимска, 
електронскомикроскопска, стереолошка и друга. 
Његова научна истраживања била су експери-
менталног типа, али фундаменталног карактера, 

а област истраживања највећим делом је била 
неуроендокринологија: утицај појединих еко-
лошких фактора на хистофизиолошке одлике 
епиталамо-епифизног комплекса; хипоталамо-
хипофизног комплекса; неуроендокриних дифе-
ренцијација епендима у појединим физиолош-
ким стањима и различитим животним добима; 
утицај светлости, таме, буке, страха, хладноће, 
ирадијације, дубоке хипотермије. Посебан сег-
мент чине истраживања везана за проучавање 
улоге пинеалне жлезде (епифизе), као сензо-не-
уро-ендокриног органа у синдрому адаптације.

Резултати истраживања су саопштавани 
стручној и широј јавности прегледно, докумен-
товано, јасно и критички, и то на најзначајнијим 
научним скуповима морфофизиолога, а обја-
вљени су у најугледнијим часописима. Треба ис-
таћи да је академик Милин неговао тимски рад 
у истраживању, како са својим сарадницима, 
тако и са онима из других института, факултета 
и универзитета из земље и иностранства.

Број научних радова више је израз обима 
него квалитета стваралаштва једног научника, 
али ако се тај број анализира заједно са значајем 
научних скупова на којима су саопштени, те 
публикација где су објављени и цитирани, онда 
тај број значи много. У библиографији академи-
ка Радивоја Милина наводи се 169 радова и не-
колико прилога у медицинској енциклопедији. 
Радови су објављивани у домаћим часописима 
Медицински преглед, Српски архив за целокупно 
лекарство и Глас САНУ, зборницима радова с 
научних скупова (у целини или као сажеци), у 
међународним часописима за анатомију, ендок-
ринологију, биологију, биометеорологију и дру-
гим публикацијама.

Према подацима Рефералног центра Матице 
српске, у интервалу од 1946. до септембра 2003. 
године његови радови су цитирани укупно 558 
пута.

Ценећи научни и друштвени допринос Ради-
воја Милинa, Академијa наука и умјетности 
Босне и Херцеговине изабрала га је за члана 
1966. године. Дописни члан Српске академије 
наука и уметности постао је 16. фебруара 1970, 
а редовни члан 16. новембра 1978. За члана Вој-
во ђанске академије наука и уметности изабран 
је 1983. године.

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва био је од њеног оснивања 
1976. године.
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Добитник је бројних признања, награда, пла-
кета и повеља, од којих истичемо само одлико-
вања: Медаља рада (1949), француско одлико-
вање Академска палма (1954), Орден рада II реда 
(1959), Орден заслуга за народ за сребрним вен-
цима (1965) и Орден рада са црвеном заставом 
(1980). 

Др Радивој Милин је 1939. године у Бечеју 
закључио брак са Милицом Главашки. Из овога 
брака им се 1943. године родио син Јосиф, који 
је завршио Mедицински факултет, затим ма-

гистрирао, а потом докторирао, и такође био 
угледни професор хистологије и ембриологије у 
Новом Саду и Подгорици. Прерано је преминуо 
2000. године.

Академик Радивој Милин је преминуо 23. ав-
густа 1996. године и сахрањен је на Новом 
гробљу у Новом Саду. Својим сарадницима и 
ученицима, међу које се убрајају и савремене ге-
нерације хистолога који академика Милина 
знају само из литературе, оставио је немерљив 
утицај и неће бити заборављен.

Литература

Поповић Д. Радивој Ј. Милин (1912–1996). У: Ђорђевић В, уредник. Живот и дело српских научника, књига 
10. Београд: САНУ; 2005. стр. 272–311.

Проф. др Драгиша Т. Поповић
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Проф. др Душан Лалошевић
Академијa медицинских наука Српског лекарског друштва



208

Љубиша Милићевић је рођен 10. јуна 1924. го-
дине у Цариброду (Димитровград). Гимназију са 
вишим течајним испитом завршио је 1942. године 
у Београду. У народноослободилачку војску сту-
пио је добровољно 1944. године, а демобилисан је 
септембра 1946. године у чину санитетског по-
ручника. Учествовао је у изградњи пруге Шамац–
Сарајево, Панчевачки рит и хидроцентрале на 
Власини. Октобра 1946. уписао је Медицински 
факултет Универзитета у Београду, а дипломирао 
јула 1952. године са просечном оценом 8,5. Током 
студија био је демонстратор на Хемијском инсти-
туту и Институту за физикалну медицину.

Специјалистички испит из физикалне тера-
пије положио је новембра 1956. године са одлич-
ним успехом. Током 1955. године провео је два 
месеца на усавршавању у Диселдорфу, потом два 
месеца у Данској, а 1959. године четири месеца у 
Западној Немачкој. Хабилитован је 1959. године. 
У току 1971. године обишао је поједине установе 
за физикалну медицину и рехабилитацију у 
Италији и Западној Немачкој.

Од 1962. до 1969. године радио је у Институту 
за рехабилитацију, као наставној бази Медицин-
ског факултета, најпре две године као шеф Оде ље-
ња за терапију, а затим као консултант за електро-
дијагностику и терапију. Од 1969. до 1979. године 
руководио је Одељењем за физикалну медицину 
Клиничке болнице „Др Драгиша Мишовић“, а 
1979. године постављен је за директора Завода за 
физикалну медицину „Др Александар Ротовић“ и 

ову функцију обављао до 1988. године. Саветник 
генералног директора Института за рехабилита-
цију у Београду био је од 1988. до 1989. године. Од 
1956. до 1957. године учествовао је у раду Центра 
за рехабилитацију оболелих од дечје парализе у 
бањи Ковиљачи.

У звање асистента за предмет Физикална тера-
пија изабран је јуна 1954. године, а реизабран 1957. 
и 1960. године. За доцента је изабран 1960, за ван-
редног професора за предмет Физикална медици-
на и рехабилитација изабран је и потврђен 1969. 
године, а реизабран 1975. године. Од 1957. године, 
као лекар асистент, учествовао је у извођењу прак-
тичне наставе. По избору за доцента и ванредног 
професора, учествовао је у теоретској и практич-
ној настави за студенте медицине, лекаре на после-
дипломским магистарским студијама и специја-
лизацији из физикалне медицине и рехабилита-
ције и био ментор у изради магистарских и док-
торских радова. Четири године је био секретар 
Катедре физикалне медицине и рехабилитације 
(од 1968), а од 1972. до 1977. године шеф Катедре. 

Професор Милићевић је био хонорарни про-
фесор Више медицинске школе у Београду за 
предмет Физикална терапија од 1964. године до 
1976. године. Те године постављен је за профе-
сора Стоматолошког факултета на предмету 
Физикална медицина. 

Од студенстких дана обављао је низ функција 
на Медицинском факултету и Универзитету. Као 
студент, две године је био у руководству Струч-

Проф. др Љубиша Милићевић 
(1924–2000) 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. др Љубиша Милићевић је својим стручним, научним и организационим радом дао велики 
допринос развоју физикалне медицине и рехабилитације у Србији. Био је учитељ бројних генерација 
студената Медицинског и Стоматолошког факултета и Више медицинске школе у Београду. Као мен-
тор магистарских теза и докторских дисертација из области физикалне медицине и рехабилитације 
и организатор бројних курсева за лекаре на специјализацији и специјалисте физикалне медицине и 
рехабилитације, значајно је допринео стварању добро едукованог кадра ове гране медицине у Србији. 
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ног удружења медицинара, две године члан Ре-
дакционог одбора часописа Медицински подмла-
дак и две године у руководству Стручног одељења 
београдског универзитета. У факултетској Упра-
ви је као представник асистената био две године, 
и пет година као представник доцената. У току 
две школске године био је члан Комисије за фи-
зичку културу, а годину дана члан Комисије за 
интеграције на Факултету. Био је и члан Већа за 
научноистраживачки рад Факултета, као и пред-
седник Комисије за научноистраживачки рад и 
члан Савета Института за физикалну медицину 
и рехабилитацију СР Србије. Аутор је 57 научних 
радова, поглавља у скрип тама за ужу академску 

специјализацију из реуматологије и коаутор че-
тири књиге.

Био је члан Српског лекарског друштва, члан 
Секције за физикалну медицину и рехабилита-
цију, њен секретар и затим члан Управе и пред-
седник Управе ове секције. Године 1975. изабран 
је за председника Секције за физикалну медици-
ну и рехабилитацију Српског лекарског друштва. 

Редован члан Медицинске академије Српског 
лекарског друштва био је од њеног оснивања 
1976. године. Био је члан и председник Научне 
групе за превентивну медицину Академије.

Одликован је Орденом заслуга за народ.
Преминуо је 2000. године у Београду. 
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Проф. др Љубица Ђукановић
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Проф. др Димитрије  Миловановић је рођен 
8. септембра 1928. године у селу Доње Црнатово, 
у општини Житорађа, срезу Топличком, од оца 
Петра и мајке Лепосаве Момчиловић. Основну 
школу је завршио у родном месту, а гимназију у 
Прокупљу. Медицински факултет Универзитета 
у Београду уписао је 1947. године, а дипломирао 
1952. с просечном оценом 8,65. Општи лекарски 
стаж обавио је у Општој болници у Нишу, а прво 
место службовања било му је Вучитрн.

Од 1954. до 1993. године био је непрекидно у 
радном односу на Неуропсихијатријској клиници 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду. Специјалистички испит из неуропсихијатрије 
положио је 1960. године. Докторску дисертацију 
под насловом Пароксизмалне дискинезије у току 
примене неуролептика у психијатрији одбранио 
је 1968. године. Био je сти пeндиста Свeтскe здрав-
ствeнe организациje и на студиjским боравцима 
у Францускоj (Париз, Лион, Шамбeри), у Шваj-
царскоj, Совjeтском Савeзу и Чeхословачкоj. Са-
рађивао је са чувеним француским психијатрима 
Жаном Делеом, Пјером Деникером, Анријем 
Лоом, Пјером Пишоом. 

У звање асистента на Катедри за неурологију 
и психијатрију Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду изабран је1962. године, у 
звање доцента 1968, ванредног професора 1974, 

а редовног професора 1979. године. Одлуком 
Савета Медицинског факултета постављен је 
истовремено и за наставника новоустановљеног 
предмета Етика у медицини. Пре тога је већ од 
1960. године био први предавач медицинске ети-
ке на Вишој медицинској школи у Београду. На 
Медицинском факултету је биран за шефа Ка-
тедре и за председника Судскопсихијатријског 
одбора овог факултета.

Као доцент изабран је за директора Основне 
организације удруженог рада „Владимир Ф. 
Вујић“, потом за управника Психијатријске кли-
нике „Владимир Ф. Вујић“ тада Универзитетског 
клиничког центра, а 1989. године и за директора 
Института за психијатрију Клиничког центра 
Србије.

На почетку стручног рада бавио се електро-
енцефалографијом у неурологији, да би се афи-
рмисао као родоначeлник психофармаколошкe 
тeрапиje и eдукациje студeната и лeкара у обла-
сти мeдицинскe eтикe и мeнталнохигиjeнског 
понашања у лeкарскоj пракси. Доминантан и 
непревазиђен допринос неуропсихијатрији 
проф. Миловановића као родоначелника остаје 
у иницијацији и увођењу психофармака као ос-
новне методе лечења душевно оболелих особа. 

Oписао је клиничку казуистику из области 
алкохолних психоза и посебну форму тзв. алко-

Проф. др Димитрије Миловановић 
(1928–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Београду

Професор Димитрије Миловановић је од ране младости у свему, а посебно у постигнућима, био нај-
бољи. Био је одличан ђак у гимназији и на студијама, а потом и као наставник у широком распону 
стручно-научне делатности. Све своје активности остваривао је успешно и као такав био модел за 
идентификацију млађим сарадницима. Посвећен своме позиву и, захваљујући своме искуству и знању, 
успешно је као наставник презентовао психолошке и психопатолошке теме, увек примерено нивоу 
образовања слушалаца. На тај начин је успевао да ублажи стигматизацију психијатријских болесни-
ка и демистификује ове поремећаје. У контакту с пацијентима имао је посебног смисла, а поседовао 
је емпатију и умеће да оствари миље у којем се пацијент осећа схваћеним и прихваћеним, што је 
основни предуслов за терапијско деловање.
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холних параноидних психоза. На основу соп-
ственог искуства први је у нашој земљи објавио 
лечење делиријум тременса психофармацима и 
посебно применом инфузионе терапије хемине-
урином. Спровео је оригинално истраживање о 
утицају малих доза алкохола на појаву оптичких 
паслика и указао на нека обележја мнестичких 
поремећаја код зависника од алкохола. Инте-
грално је описао (1965), први пут у домаћој ли-
тератури, апстиненцијалне синдроме свих врста 
дрога и терапијске поступке. У посебном сепа-
рату (1973) објавио је са Јосифом Веселом пио-
нирски рад о лечењу и рехабилитацији нарко-
мана применом психофармаколошких средста-
ва. На основу клиничких искустава описао је 
сузбијање апстиненцијалног синдрома код ток-
сикомана, без метадона, комбинованом приме-
ном клонидина и психотропних медикамената 
(1986). У области психофармакотерапије спро-
вео је клиничко испитивање већине психотроп-
них лекова који су били основ психијатријске 
праксе. Проф. Миловановић је међу првима оп-
исао неке облике симптоматских психоза код 
тиреотоксикозе, туберкулозних болесника лече-
них изонијазидом, код лакунарне ангине и ту-
мора мозга. У ери доминантне примене електро-
шок терапије, у лечењу депресија увео је методу 
инфузионе терапије антидепресивима. У обради 
„афеката у ужем смислу“ дао је потпуну де-
скрипцију клиничких обележја свих психопато-
лошких феномена значајних за форензичку пси-
хијатрију. Оснивач je и организатор првe цeлод-
нeвнe тeлe-апeл службe у СФРЈ, за помоћ особа-
ма у кризним ситуациjама.

Објавио je више од 200 стручно-научних ра-
дова у зeмљи и иностранству, посeбно у фран-
цуским часописима. Мeђу књигама и моногра-
фиjама наjзначаjниje су: Тeрапиjа душeвних 
обољeња у сарадњи са С. Стоjиљковићeм и Ј. По-
лeксићeм (1964); Алкохолизам у индустриjи у 
сарадњи са М. Поповићeм; Мeдицинска eтика 
(пет издања), за коjу je добио Октобарску награ-
ду Града Бeограда (1979); Клиничка психофарма-
кологиjа (1972, 1983, 1994, 2005), намeњeна лeка-
рима, спeциjалистима психиjатриje и студенти-

ма послeдипломских студиjа (прво издањe 
штампано као прво дeло на jугословeнским про-
сторима у Љубљани, а остала чeтири штампана 
су у Бeограду); Присилнe и фобичнe нeурозe у са-
радњи са М. Поповићeм (1981); Психиjатриjски 
практикум у сарадњи са М. Штeрнићeм (1981); 
Анксиозни и дeпрeсивни порeмeћаjи у сарадњи са 
Ђ. Живковић (1991); Психосоматски порeмeћаjи 
и њихово лeчeњe у сарадњи са М. Јашовић-Гашић 
и Ђ. Живковић; Тeрапиjа дeпрeсивних стања – 
искуства са миансаном у сарадњи са Ј. Полeк-
сићeм; Сeксуалнe дисфункциje у сарадњи са М. 
Слиjeпчeвићeм и З. Ракићeм; Ликовно ствара-
лаштво у психиjатриjи у сарадњи са С. Милова-
новићeм (1999). Треба поменути и поглавља у 
eнциклопeдиjи Историjа српског народа, eнцик-
лопeдиjи Душeвни живот човeка, уџбeнику Ка-
тeдрe за студeнтe мeдицинe Психиjатриjа (урeд-
ник С. Морић-Пeтровић, 1987, 1991), гдe je аутор 
неколико поглавља. Учeствовао je и у писању 
колeктивног уџбeника Мeтодологиjа истражи-
вачког рада, у којем је написао поглављe Истра-
живачки рад у психиjатриjи, инструмeнти и 
мeтодологиjа, а у уџбeнику Опстeтрициjа 
(урeдник Д. Динуловић) написао је поглављe 
Психиjатриjски порeмeћаjи у трудноћи у са-
радњи са Ђ. Живковић-Миловановић и С. Ми-
ловановићeм. Издао je двe монографиje под на-
словом Одабрана поглавља из психиjатриje – 
књигу 1 написао је са проф. др Славицом Ђукић-
Дejановић (2000), а књигу 2 са проф. др Милути-
ном Нeнадовићeм (2001).

Послe одласка у пeнзиjу 1993. годинe радио је 
пуних пет година у Крагуjeвцу као консултант у 
Психиjатриjскоj клиници и истовремено као ру-
ководилац eдукативно-стручног сeминара пси-
хиjатара болницe Казнено-поправног дома у 
Бeограду. Као признањe за допринос у eдукациjи 
кадрова и стручноj помоћи у трeтирању пси-
хиjатриjскe популациje у Крагуjeвцу, наставни-
ци и асистeнти Катeдрe за психиjатриjу Мeди-
цинског факултeта Универзитета у Крагуjeвцу, 
са проф. др Славицом Ђукић-Дejановић на чeлу, 
издали су уџбeник под насловом Миловановићeв 
увод у клиничку психиjатриjу.

Проф. др Димитрије Миловановић је радећи у водећој референтној установи – Психијатријској кли-
ници, а неретко и у многим другим институцијама, веома допринео не само преношењем свога знања 
и искуства већ и обједињавању бројних установа и служби, чиме је постао родоначелник многим 
областима своје струке на читавој територији претходне државе. У светлости свих описаних актив-
ности овог великана српске психијатрије, остајемо упитани колико је могуће сагледавање животног 
дела проф. Миловановића као лекара-практичара и посебно као наставника и научног радника.
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Иницирао je и организовао двадeсeт тeмат-
ских eдукативних сeминара за психиjатрe Ср-
биje. Прeдавања по позиву држао je у Москви, 
Лeњинграду, Прагу, Братислави, Софиjи и Бeлe-
лejу (Шваjцарска).

Био je носилац jeдног домаћeг (Дeпрeсиje у 
нас) и три међународна проjeкта са jугословeнскe 
странe: О транскултуралном изучавању дeпрe-
сиjа (са чувeном париском клиником „Свeта 
Ана“), Оптимизациjа диjагностичких и тeра-
пиjских инструмeната у психиjатриjи (са мос-
ковским Психиjатриjским институтом) и О суи-
циду (европски проjeкат).

Био је члан Српског лекарског друштва, члан 
и прeдсeдник Психиjатриjскe сeкциje и председ-
ник Суда части Српског лекарског друштва. Био 
је члан и прeдсeдник Удружeња психиjатара 
Југославиje.

Проф. Миловановић је био дугогодишњи 
члан, а од 2005. годинe почасни члан (emeritus 
fellow) Међународног нeуропсихофармаколош-
ког колeгиjума (CINP), као и почасни члан Сло-
вачког психиjатриjског друштва. 

За члана Научног друштва Србиje изабран je 
1988. годинe. 

Био је члан рeдакциjског колeгиjума париског 
часописа L’ Encephale, оснивач (1979) и дугого-
дишњи главни и одговорни урeдник психиjа-
триjског часописа Удружeња психиjатара Југо-
славиje, потом Србије – Енграми, као и главни 

уредник листа Лекар.
За редовног члана Академије медицинских 

наука Српског лекарског друштва изабран је 
1976. године и веома активно учествовао у ње-
ном раду. На првој седници изабран је за пред-
седника Суда части Академије. Био је један од 
предавача у опонентној дискусији Принципи за 
оцену привремене неспособности за рад (1981), на 
симпозијуму Проблем напрасне смрти (1983), 
семинару Медицински приступ у лечењу и реха-
билитацији зависника од дроге (наркоманија) 
(1985), симпозијумима Клиника бола данас (1986) 
и Дехуманизација у медицини (1986). Организо-
вао је симпозијуме Рационална психофармако-
терапија (1988), Нежељена дејства у току неу-
ролептичке терапије (1991) и Проблеми збриња-
вања психотрауматизованих особа – људске 
катастрофе и ментални поремећаји (1992).

Добитник je неколико плакета Српског ле-
карског друштва и Наградe за животно дeло 
Српског лeкарског друштва (2006).

Носилац је Ордeна рада са срeбрним вeнцeм 
(1968), а за ангажовањe у Савeзу лeкарских 
друштава СФР Југославиje и доприносe у лeкар-
скоj публицистици одликован je Ордeном рада 
са срeбрним зрацима (1972). 

Преминуо је 10. децембра 2008. године, а са-
храњен је у Алеји заслужних грађана на Новом 
гробљу у Београду.
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Петар Милутиновић је рођен 26. јуна 1924. 
године у Пожаревцу, граду у којем су му живели 
родитељи и у којем је његов отац био судија. По-
хађао је Четврту мушку гимназију у Београду и 
матурирао је 1943. године. Причао ми је да је пред 
крај рата био члан једне групе скојеваца која се 
састајала код њега, на тавану куће у којој су тада 
живели. Мајка је прозрела ту њихову активност, 
забранила сину одржавање ових састанака и од-
ласке на њих, што је за последицу имало његово 
избацивање из скојевске ћелије. Остали чланови 
су касније отишли на Сремски фронт, са којег се 
нико није вратио. Мајци је до краја живота био 
захвалан на њеној иницијативи.

На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду дипломирао је 1952. године с просеч-
ном оценом 9,55. Током студија био је демон-
стратор на анатомији и написао Практикум 
анатомије за студенте – абдомен, после чега се 
дуго вукао за њим надимак „Абдомен“, а млађe 
колеге су неоправдано мислиле да се тај надимак 
односио на његов „трбушчић“.

Др Милутиновић је од 1952. до 1965. године 
радио на Институту за медицинска истражи-
вања, где је стекао звање асистента. У том пери-
оду провео је шест месеци на последипломском 
усавршавању у New End Hospital у Лондону 
(1958), а потом положио специјалистички испит 
из интерне медицине 1960. године. Докторску 
дисертацију под насловом Изучавање штитас-
те жлезде помоћу радиоактивног јода и утицај 
екстратиреоидних фактора одбранио је 1965. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду.

Године 1966. почео је да ради као асистент на 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду, затим као научни сарадник (1966–1970), 
виши научни сарадник (1971–1977) и научни 

саветник (1978–1982). У звање редовног профе-
сора Медицинског факултета изабран је 1983. 
године. Био је на постдокторском усавршавању 
16 месеци (1967/68) у САД, на Одељењу за исхра-
ну и животне намирнице на Massachusetts Institu-
te of Technology у Кембриџу, којим је руководио 
познати стручњак John Stanbury (данас American 
Thyroid Association додељује медаљу која носи 
његово име). За одлазак John-у Stanbury-ју проф. 
Милутиновић је показао своју чувену упорност. 
Приликом једног сусрета рекао му је: „Џоне, ја 
ћу доћи код Вас.“ Премостивши велике тешкоће 
– од административних до финансијских – об-
рео се у Масачусетсу. 

Године 1982. положио је специјалистички ис-
пит из нуклеарне медицине, која дотад није по-
стојала код нас.

Допринос проф. Милутиновића нуклеарној 
медицини Србије и Југославије готово је не-
мерљив. Посебно је био значајан његов допри-
нос примени радиоактивних изотопа у дијаг-
ностиковању и лечењу обољења штитасте жлез-
де. Учествовао је у организовању и био први 
руководилац Лабораторије за примену радиоак-
тивних изотопа Одељења за експерименталну и 
клиничку патологију Института за медицинска 
истраживања (1958–1965). Био је управник Ла-
бораторије за примену радиоактивних изотопа 
Медицинског факултета у Београду (1976–1982). 
Увео је самостално или са сарадницима многе 
методе нуклеарне медицине и допринео афир-
мацији ове гране медицине у нашој земљи. Пен-
зионисан је 1989. године.

Проф. Милутиновић је учествовао у редов-
ној и последипломској настави из патолошке 
физиологије, интерне медицине, радиологије с 
нуклеарном медицином и нуклеарне медицине. 
Био је први секретар и сарадник у пет издања 

Проф. др Петар Милутиновић 
(1924–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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књиге Лекарски приручник и четири издања Ме-
дицинског лексикона, као и први уредник уџбе-
ника Основи нуклеарне медицине, који је дотад 
доживео три издања. Објавио је више од 150 
научних и стручних радова у домаћим и стра-
ним часописима.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1976. године приликом њеног оснивања. Био је 
члан Научне групе за интерну медицину и ак-
тивно учествовао у раду Академије и у пензио-
нерским данима.

Био је активан члан Српског лекарског дру-
штва и председник његове Секције за нуклеарну 

медицину, председник Удружења за нуклеарну 
медицину Југославије и члан Управе Удружења 
ендокринолога Југославије. Био је члан Европ-
ског удружења за тиреоидеу и Европског удру-
жења за нуклеарну медицину. Био је члан Уређи-
вачког одбора часописа Српски архив за цело-
купно лекарство и главни и одговорни уредник 
часописа Medicina moderna. 

Добитник је награде Комисије за медицинску 
електронику комитета за ETAN (1963) и Окто-
барске награде Града Београда (1970). 

Одликован је Орденом рада са сребрним 
венцем.

Преминуо је изненада почетком 2008. године. 
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Прим. др Небојша Паунковић 
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

У то време, 1969. године, моја маленкост сусрела је др Милутиновића. Питао сам га могу ли да уве-
дем у Медицински центар у Зајечару нуклеарну медицину. Он ми је без увијања изнео свој став да 
не треба примену радиоактивних изотопа ширити „диљем планете“. Недељу дана после нашег првог 
сусрета позвао ме је на разговор. Рекао је да је променио мишљење – да ја могу да оснујем лабора-
торију за радиоактивне изотопе у Зајечару. На промену мишљења је утицао став стручњака из Вин-
чине Школе за изотопе, коју сам завршио десетак дана пре тога. Отада је наш однос био више него 
присан: сматрао ме је својим наследником, а ја њега духовним оцем.

Сећање прим. др Небојше Паунковића
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Миладин Мирилов је рођен 7. маја 1931. го-
дине у Шајкашу, у општини Тител, у Војводини. 
Основну школу завршио је у родном месту, гим-
назију у Новом Саду, а на Медицинском факул-
тету Универзитета у Сарајеву дипломирао 1957. 
године. Лекарски стаж завршио је 1958. у Тузли, 
а 1959. године Санитетско-официрску школу у 
Београду.

Од 1959. до 1966. године био је на дужности 
управника Здравствене станице у Елемиру. Го-
дине 1964. положио је докторски испит, а 1965. 
одбранио докторску дисертацију под насловом 
Ефикасност појединих метода у примарној и 
секундарној превенцији атеросклерозе и арте-
ријске хипертензије на Медицинском факултету 
Универзитета у Сарајеву.

Од 1966. године до одласка у пензију непрес-
тано је радио у Институту за здравствену заш-
титу у Новом Саду. Специјалистички испит из 
хигијене и медицине рада положио је 1967. у 
Новом Саду. У периоду 1966–1980. године био је 
шеф Одсека за исхрану и болести исхране Ин-
ститута за здравствену заштиту у Новом Саду, 
1980/81. године начелник Завода за хигијену, а 
1981–1989. године директор Института. Од 1989. 
године до одласка у пензију 1997. године вршио 
је дужност саветника.

За асистента на предмету Хигијена и медици-
на рада Медицинског факултета Универзитета у 
Новом Саду изабран је 1964. године, у звање до-
цента је унапређен 1968, у звање ванредног про-
фесора 1975, а редовног професора 1980. године. 
На Медицинском факултету Универзитета у 
Новом Саду обављао је неколико значајних 
функција: 1971. и 1972. године био је продекан 
за наставу, а од 1972. до 1974. године продекан за 
финансије. За председника Савета Медицинског 
факултета изабран је 1974. године. Током 

школске 1974/75. године био је на постдоктор-
ским студијама у Lankenau Hospital Research 
Institute у Филаделфији. У периоду 1976–1980. 
године био је члан Пословодног одбора Меди-
цинског факултета Универзитета у Новом Саду 
и продекан за науку и последипломске студије. 
Шеф Катедре за хигијену овог факултета био је 
до одласка у пензију 1997. године.

Проф. Мирилов је 1981. године изабран за 
сталног експерта Светске здравствене органи-
зације за исхрану. Следећих година у периоду 
1985–1989. реизабиран је у исто звање, да би 
1992. године био изабран за доживотног ескпер-
та и саветника Светске здравствене организа-
ције за област исхране.

Од 1972. године до смрти боравио је и одржао 
предавања на универзитетима у Мексико Си-
тију, Филаделфији, Кембриџу, Њу Делхију, Рио 
де Жанеиру, Најробију, Берлину, Копенхагену, 
Москви, Хелсинкију, Софији, Бечу, Будимпешти, 
Атини, Хирошими и др.

Објавио је више од 400 радова у земљи и 
иностранству. Био је носилац научноистражи-
вачког пројекта Food Safety in Europe Светске 
здравствене организације и неколико домаћих 
пројеката. Године 1997. изабран је за научника 
године, а 1998. и за једног од најистакнутијих 
научника 20. века према мишљењу Универзи-
тета у Кембриџу.

Др Миладин Мирилов је био дугогодишњи 
члан Српског лекарског друштва, члан Друштва 
лекара Војводине Српског лекарског друштва и 
његов председник (1983/84). Био је члан Пред-
седништва Савеза лекарских друштава Југосла-
вије, почасни члан Француско-научног друштва 
за биолошке науке (COBRA) и члан Управног 
одбора Светског удружења лекара (JPPNW). Био 
је уредник часописа Здравствена заштита и 

Проф. др Миладин Мирилов 
(1931–1998)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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члан Савета часописа Храна и исхрана и Меди-
цински преглед.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1979. годи-
не. На једном од првих научних скупова Акаде-
мије, који у то време нису били тематски већ их 
је чинило неколико предавања о актуелним те-
мама, одржао је предавање под називом Изуча-
вање применљивости и ефикасности секундарне 
превенције шећерне болести (март 1980). Са 
проф. др Б. Врачарићем организовао је у оквиру 
активности Академије саветовање Актуелни 
проблеми исхране становништва у условима 
економске кризе (1993) и био један од предавача 

на Симпозијуму посвећеном двадесетогодишњи-
ци оснивања Медицинске академије, који је ор-
ганизовало Војвођанско одељење Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва 
(Нови Сад, 1996).

Добитник је Октобарске награде Зрењанина 
(1965), Повеље Града Новог Сада (1980) и Окто-
барске награде Титела (1981). Српско лекарско 
друштво доделило му је Награду за животно 
дело (1998).

Преминуо је 12. јуна 1998. године у Новом 
Саду, где је и сахрањен. Иза себе је оставио су-
пуругу Зорицу, сина Зорана и ћерку Јелену.
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Проф. др Јелена Бјелановић
Институт за јавно здравље Војводине

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

С великим поштовањем сећам се свог вредног и радног учитеља проф. др Миладина Мирилова, који 
је умео да усмери, посаветује и у правом тренутку пружи искрену подршку својим сарадницима. У 
његовој богатој биографији забележени су многи његови стручни и научни успеси, огроман допринос 
развоју Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду и Института за хигијену, сампрегорни 
стручни и научни рад посвећен исхрани и болестима исхране. Ипак, према мом мишљењу, његов 
највећи допринос био је организован и изузетно обиман скрининг шећерне болести у Војводини.
Професор Мирилов је започео 1967. године масовно откривање шећерне болести код становника 
Војводине тако што је екипама које су вршиле флуорографисање (тада већ добро установљен скри-
нинг обољења плућа) придружио екипе које су вршиле скрининг шећерне болести. Ова акција се 
одвијала у трогодишњим циклусима док год је постојала тадашња држава и у тим акцијама је пре-
гледано осам милиона одраслих Војвођана. Акцију је спроводио професор Мирилов у сарадњи с 
ендокринолозима професором Ковачем и Лепшановићем, али оно што посебно памтим јесте да су 
сви млади лекари били веома заинтересовани и готово се „отимали“ да у тим акцијама учествују.
Професор Мирилов је за овај свој програм добио бројна признања. Ипак, њему је највеће признање 
било то што се у Војводини више није откривала шећерна болест у дијабетичкој коми и што су многи 
болесници с овим обољењем откривени у раном стадијуму болести, што им је омогућило да се ле-
чење започне правовремено и примењује правилно, те тако спрече – или бар одложе – хроничне 
компликације дијабетеса.

Проф. др Мирослава Кристофоровић-Илић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Момчило Митровић је рођен 30. априла 1921. 
године у Рашевици код Параћина, у српској учи-
тељској породици. Основну школу завршио је у 
Ћуприји, а гимназију у Београду. На Медицински 
факултет Универзитета у Београду уписао се 
1939. године, али је студије морао да прекине због 
рата. Био је учесник Народноослободилачког 
рата од 1944. до 1945. године. Студије је наставио 
после рата и дипломирао 1950. године.

Био је начелник Санитета Ваздухопловне 
базе у Батајници од 1952. до 1955. године. Спе-
цијализацију из оториноларингологије обавио 
је у Војномедицинској академији (1955–1959) 
код проф. др Анте Шокчића. Уже се специјали-
зовао из области отонеурологије, микрохирур-
гије ува и ласерске хирургије. Докторску дисер-
тацију под насловом Оштећења вестибуларног 
апарата код повреда главе и њихов утицај на 
радну и војну оцену способности одбранио је 
1965. године у Војномедицинској академији у 
Београду. Усавршавао се у познатим центрима у 
Амстердаму, Стокхолму, Лондону, Паризу, Окс-
форду, Цириху и Тибингену.

Од 1959. године радио је на Оториноларинго-
лошкој клиници Војномедицинске академије 
као лекар специјалиста, а 1968. године поста-
вљен је за начелника одељења. Од 1971. до пен-
зионисања 1987. године био је начелник Отори-
ноларинголошке клинике Војномедицинске 
академије. Пензионисан је у чину пуковника.

У звање доцента за предмет Оториноларин-
гологија у Војномедицинској академији изабран 
је 1967. године, у звање ванредног професора 
1972, а редовног професора 1977. године. Био је 
председник испитне комисије Војномедицинске 
академије и члан Комисије на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду за полагање 
специјалистичког испита из оториноларинголо-

гије. Под његовим руководством одбрањене су 
четири докторске дисертације и три магистарс-
ке тезе, а у његово време створене су и супспе-
цијализације оториноларингологије на Клини-
ци за оториноларингологију Војномедицинске 
академије. 

Од 1958. до 1985. године, тј. до времена избора 
за дописног члана Српске академије наука и 
уметности, према подацима из Годишњака 
САНУ за 1985. годину, објавио је 136 радова, од 
чега 31 прилог у страним публикацијама. Као до-
писни члан САНУ публиковао је још 20 радова у 
земљи и четири у иностранству. Написао је три 
књиге: Оштећење вестибуларног апарата у кра-
ниоцеребралних повреда (1970), Војна оторино-
ларингологија (са А. Шокчићем и Ришавијем, 
1970) и Ласер у медицини (са М. Џинићем, 1983). 
Био је коаутор и сарадник у књигама: Ратна хи-
рургија, Оториноларингологија (уредник: акаде-
мик Иво Падован), Лекарски приручник Српског 
лекарског друштва и Енциклопедија Југославије. 

Најважније научне публикације проф. Мит-
ровића били су радови који су се бавили про-
блематиком из отонеурологије, хируршке ре-
хабилитације слуха, хирургије фацијалног нер-
ва, функционалне хирургије ларинкса, гломус 
тумора, конгениталних аномалија, страних 
тела езофагуса, јувенилних фиброма, ендокра-
нијалних компликација, неурофизиолошких 
дијагностичких метода (аудитивни евоцирани 
потенцијали) и сл. Његова најважнија научна 
достигнућа била су у примени тимпано-осику-
ларног хомографта у микрохирургији ува. Он 
је у нашој земљи први извршио пресађивање 
тимпано-осикуларног хомографта са кадавера 
1972. године и први применио ласерску хирур-
гију у решавању патолошких процеса у 
оториноларингологији. 

Проф. др Момчило Митровић 
(1921–1996)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Дописни члан Српске академије 
наука и уметности од 1985. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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Био је активан члан Српског лекарског 
друштва, члан, потпредседник и председник 
Оториноларинголошке секције Српског лекар-
ског друштва и члан Управе Удружења оторино-
ларинголога Југославије. Био је почасни члан 
Пољског оториноларинголошког удружења. 
Учествовао је на бројним научним конгресима 
у земљи и иностранству (Минхен, Варшава, 
Лењинград, Венеција, Букурешт, Атина, Солун, 
Будимпешта). Био је предавач по позиву у Окс-
форду и на XIII светском оториноларинго-
лошком конгресу у Мајами Бичу, у САД.

Био је члан уређивачких одбора часописа 
Symposia ORL Iugoslavica, Српски архив за цело-
купно лекарство и Војносанитетски преглед. 
Као рецензент научних радова био је чувен по 
својој војничкој тачности и прецизности, пи-
шући веома садржајне и врло критичке, али 
објективне рецензије.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године. Учествовао је у раду Ака-
демије, посебно њене Хируршке научне групе. 
Одржао је предавање Хируршка рехабилита-
ција глувоће на једном од првих научних скупова 
Академије (29. април 1980). Учествовао је и на 
научном скупу посвећеном примени ласера у 
оториноларингологији и офталмологији (1984).

За дописног члана Српске академије наука и 
уметности изабран је 12. децембра 1985. године. 
Наслов његовог приступног предавања (као но-
воизабраног дописног члана САНУ у Одељењу 
медицинских наука) био је Хомотранспланта-
ција бубне опне и слушних кошчица у решавању 
трансмисионе наглувости (Глас CCCLVII 
Одељења медицинских наука САНУ, књ. 38, стр. 
91–96, Београд, 1990). Последњих година живота 
био је хендикепиран болешћу, али је долазио на 

Проф. др Момчило Митровић је дуго година (1971–1987) био начелник Клинике за оториноларин-
гологију Војномедицинске академије. Његова, сасвим сигурно, визионарска одлука била је да у 
односу на опредељења својих сарадника формира супспецијалистичке тимове за рад на различитим 
подручјима оториноларингологије. Мудро је умео да процени да само на тај начин може да обезбеди 
брз, квалитетан и правилан стручни и научни развој клинике. Интензивно је пратио сва савремена 
европска и светска кретања оториноларингологије. Његово искуство, које је стицао боравећи у 
познатим европским центрима, допринело је томе да се у нашој клиници обављају савремене хи-
руршке и дијагностичке методе. Након повратка из Шведске, први пут у Србији увео је калоријску 
електронистагмографију, коју је примењивао у дијагностиковању оштећења вестибуларне функције 
код пацијената с повредом главе. Непосредно након тога обезбедио је набавку најсавременије, 
веома скупе компјутеризоване апаратуре за електронистагмографију.
Проф. др Митровић је компетентно изводио све врсте тимпанопластике, посебно веома сложену 
затворену технику уз задњу тимпанотомију. После опсежног проучавања и увежбавања микрохи-
руршке технике на темпоралним костима узетим са кадавера, 1972. године је први пут у Југославији, 
у Оториноларинголошкој клиници Војномедицинске академије, почела примена хомографта бубне 
опне и осикуларног ланца у тимпанопластици. Потребно је напоменути и слушну рехабилитацију 
пацијената са отосклерозом, применом стапедопластике, коју су његови сарадници даље усаврша-
вали увођењем инверзне стапедотомије, готово нетрауматичне за функцију унутрашњег ува. У том 
периоду ова клиника постала је признати центар за микрохирургију ува.
Проф. др Митровић је организовао и усмеравао експериментални хируршки рад на животињама. 
Добијени резултати су коришћени у клиничком решавању различитих повреда фацијалног живца, 
као и код извођења парцијалних ларингектомија и ресекције стенозa трахеје. Први је у Србији увео 
примену ласера у хирургији ларинкса. 
Његов интелект и широко медицинско знање су му омогућили да резултате стручно-научних истра-
живања анализира, логично формулише и прикаже на стручним састанцима, као и да објави у ре-
левантним часописима. Изузетан допринос проф. др Митровића је и у афирмацији Клинике за 
оториноларингологију у земљи и иностранству. Посебну пажњу је посвећивао педагошком раду и 
образовању стручних и научних кадрова.
 С поносом могу истаћи да је моја привилегија што сам профeсору Митровићу био један од блиских 
сарадника и члан отохируршког и тима за неуроотолошку дијагностику.

Проф. др Кирил Харалампиев
Начелник Клинике за оториноларингологију

Војномедицинске академије од 1990. до 1998. године
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Проф. др Драгослава Ђерић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Проф. др Ненад Арсовић
Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Предраг Станковић 
Медицински факултет Универзитета у Београду

скупове Одељења медицинских наука и Акаде-
мије и пратио њихов рад.

Добитник је Октобарске награде за науку Гра-
да Београда (1966) и Награде Југословенске на-

родне армије „22. децембар“ (1988). Одликован је 
са 14 ратних и мирнодопских одликовања. 

Преминуо је 28. маја 1996. године у Војноме-
дицинској академији у Београду. 
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Димитрије Михајловић рођен је 5. фебруара 
1928. године у селу Суво Поље код Лесковца, у 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.

Дипломирао је на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду 1955. године. Специја-
листички испит из интерне медицине положио 
је 1965. у Београду. Хабилитован је 1967. године. 
Докторску дисертацију под насловом Клиничка 
и радиолошка слика реуматоидног артритиса 
стопала одбранио је 1976. године на Медицин-
ском факултету Универзитета у Нишу.

Прошао је све степене наставних звања, да би 
од 1982. године био изабран у звање редовног 
професора за предмет Балнеоклиматологија на 
Медицинском факултету Универзитета у Нишу. 

Поред обављања наставе за студенте редов-
них студија, руководио је последипломским сту-
дијама из балнеоклиматологије и био председ-
ник испитне комисије за специјалистичке испи-
те из интерне медицине. За декана Медицинског 
факултета Универзитета у Нишу изабран је 
1977. године и ту функцију обављао до 1979. Од 
1985. до 1988. године био је ректор Универзитета 
у Нишу. Био је и председник Председништва 
Заједнице универзитета Србије и члан Председ-
ништва Заједнице универзитета Југославије.

Рад у струци одвео га је у сферу реуматологије, 
балнеоклиматологије и рехабилитације, што га је 
подстакло да иницира и оснује Завод за превен-
цију, лечење и рехабилитацију реуматичних и 
срчаних обољења у Нишкој Бањи (1966), који је 

1977. године постао институт. На челу ове уста-
нове проф. Михајловић је био од оснивања до 
пензионисања 1993. године. На почетку рада ове 
реномиране установе коришћен је објекат „Зе-
ленгора“, који је имао 200 постеља. Залагањем 
проф. др Димитрија Михајловића и његових са-
радника, проф. др Николе Јанковића, проф. др 
Љубомира Хаџи Пешића и проф. др Јована Ђор-
ђевића, Институт за превенцију, лечење и реха-
билитацију реуматичних и срчаних обољења се 
проширио изградњом стационара „Радон“ (1975) 
и комплекса вила „Терме“ (1980). Институт је 
постао наставна база Медицинског факултета за 
редовну и последипломску наставу из балнеокли-
матологије, реуматологије и кардиологије.

Kао директор Института за превенцију, ле-
чење и рехабилитацију реуматичних и срчаних 
обољења у Нишкој Бањи успешно је остварио 
сарадњу с реуматолошким и балнеолошким ус-
тановама у земљи и иностранству (Француска, 
Бугарска, Италија, СССР, Словачка). Био је кон-
султант за израду медицинског програма Цен-
тра за рехабилитацију бање Misurati у Либији и 
медицинског пројекта Cangar у Индонезији.

Објавио је више од 200 радова у домаћим и 
страним часописима и зборницима радова. Пи-
сац је поглавља „Реуматоидни артритис“ у књизи 
Интерна медицина, уредника Љ. Хаџи Пешића 
(1994). Учествовао је на бројним симпозијумима, 
конгресима и другим стручномедицинским са-
станцима. Био је позван као гост на VIII светском 

Проф. др Димитрије Михајловић 
(1928–1997)

Члан Aкадемије медицинских наука
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Нишу

Проф. др Димитрије Михајловић је био један од пионира реуматологије, балнеоклиматологије и 
рехабилитације срчаних и реуматоидних болесника у Нишу, Србији, Југославији. Основао је Институт 
за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних обољења, који је проширио стацио-
наром „Радон“ и комплексом вила „Терме“, учинивши га стециштем балнеоклиматолога, реуматоло-
га, кардиолога, интерниста и других лекара из Ниша, Србије, Југославије и Европе, који су у том центру 
учили, размењивали искуства, дружили се и увек се у њега радо враћали.
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конгресу физијатара и балнеоклиматолога СССР 
у Сорију (1983) и IX светском конгресу физијата-
ра и балнеоклиматолога СССР у Ташкенту (1989).

Године 1989. проф. Михајловић је са сарaдни-
цима спровео у Институту за превенцију, ле-
чење и рехабилитацију реуматичних и срчаних 
обољења у Нишкој Бањи клиничку студију под 
називом Дејство природних фактора у превен-
цији, лечењу и рехабилитацији реуматских бо-
лести, коју је финансирао Медицински факул-
тет Универзитета у Нишу.

Био је један од организатора и руководилац 
Годишњих априлских симпозијума у Нишкој 
Бањи од 1970. до 1995. године. У том периоду 
одржано је укупно 28 симпозијума, 15 из карди-
ологије, а 13 из реуматологије, које су увек пра-
тили штампани зборници радова.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је при ње-
ном оснивању 1976. године. Активно је учест-
вовао у раду Академије и у неколико научних 
скупова на којима је саопштио резултате рада 
свога тима.

Био је дугогодишњи активни члан Српског ле-
карског друштва, председник подружнице Српског 
лекарског друштва у Нишу (1976–1979) и потпред-
седник Српског лекарског друштва. Такође је био 
члан Реуматолошке и Кардиолошке секције Срп-
ског лекарског друштва, члан Управе Удружења 
реуматолога Југославије и дописни члан Удружења 
за медицинску хидрологију Француске.

Покренуо је часопис Balneoclimatologia, у ко-
јем је био главни и одговорни уредник. Био је 
члан уредништва часописа Acta medica Medianae 
и Acta rheumatologica Belgradensiа.

Добитник је Награде Српског лекарског дру-
штва за унапређене здравствене заштите (1979), 
Седмојулске награде Србије, Октобарске награ-
де Града Ниша, Дипломе VIII светског конгреса 
физијатара и балнеоклиматолога СССР (1983), 
Повеље Удружења реуматолога Југославије 
(1988) и бројних других признања од разних ор-
ганизација и удружења. 

Носилац је Ордена рада са сребрним венцем 
и Ордена рада са црвеном заставом.

Преминуо је 21. фебруара 1997. године у Нишу.
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Проф. др Љубомир Хаџи Пешић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Др сц. мед. Раде Р. Бабић
Центар за радиологију Клиничког центра у Нишу

Доц. др Никола Павловић
Медицински факултет Универзитета у Нишу
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Ратибор Мићић је рођен 8. септембра 1914. 
године у Врњачкој Бањи. Основну школу је за-
вршио у Обреновцу, а Другу мушку гимназију у 
Београду. Дипломирао је марта 1942. на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду. До 
ступања у армију октобра 1944. био је општин-
ски лекар у Обреновцу. Од 1944. до1947. године 
био је на дужности начелника санитета 24. Српс-
ке бригаде и 12. Војвођанске дивизије.

Специјализацију интерне медицине започео 
је 1947. године, а обављао ју је на Клиници за 
унутрашње болести Војномедицинске академије 
и интерним клиникама Медицинског факултета 
Универзитета у Београду. Специјалистички ис-
пит је положио фебруара 1952. Од 1952. до 1961. 
године радио је као лекар специјалиста Ендок-
ринолошког одељења. Хабилитациони рад је 
одбранио 1961. Октобра исте године постављен 
је за начелника Одељења опште интерне меди-
цине. Био је на неколико студијских боравака у 
Великој Британији: 1955/56. године на клиника-
ма у Лондону и Ливерпулу, а 1964. и 1975. у Лон-
дону, Манчестеру, Лидсу и Ливерпулу.

У звање редовног професора за предмет Ин-
терна медицина на Војномедицинској академији 
изабран је 1970. године. Поред наставе на Војно-
медицинској академији био је и десет година 
предавач на последипломским студијама Меди-
цинског факултета у Београду.

Децембра 1980. године постављен је за наче-
лника Клинике за унутрашње болести и са-
ветника Управе Војномедицинске академије за 
интерну медицину. Ове дужности је вршио до 
одласка у пензију јануара 1982. године.

Развој клиничке реуматологије у Војномеди-
цинској академији у Београду почео је ства-
рањем супспецијалистичких одељења на Клини-
ци за унутрашње болести (1951–1964) и поста-

вљањем потпуковника др Ратибора Мићића 
(1961) за начелника Одељења опште интерне 
медицине. Он је усмеравао своје сараднике ка 
клиничким и научним истраживањима за-
паљењских, метаболичких и дегенеративних 
болести костију и зглобова. Развој ове супспе-
цијалистичке гране био је остварен и уском са-
радњом са другим дисциплинама, патологијом, 
микробиологијом, имунологијом, биохемијом, 
рендгенологијом и нуклеарном медицином, те 
тимским радом стручњака свих тих грана 
медицине.

Проф. Мићић је објавио 134 рада у целини, 
од којих је 36 посвећено клиничкој ендокрино-
логији. Међу њима истичу се радови о арте-
ријској хипертензији проузрокованој патоло-
гијом ендокриних жлезда и они о примарном 
хиперпаратиреоидизму. У то време били су по-
себно значајни радови о системским за-
паљењским болестима везивног ткива, а између 
та 34 рада проф. Мићића и сарадника издвајају 
се они о разним типовима системских васкули-
тиса. У 18 радова обрађују се поремећаји мета-
болизма и болести бубрега, међу којима је и код 
нас прво саопштење о Goodpasture-овом синдро-
му, реноваскуларној хипертензији и бубрежној 
папиларној некрози. Опус проф. Мићића обух-
вата и седам поглавља у уџбеницима Војна ин-
терна медицина (главни уредник М. Кичић, 
1982) и Клиничка реуматологија (главни уред-
ник Ј. Конечни, 1984).

Био је активан члан Српског лекарског 
друштва, један од секретара Управног одбора 
Српског лекарског друштва (1948–1950), више-
годишњи секретар и председник Интернистич-
ке секције (1968–1970) и члан Председништва и 
председник Реуматолошке секције (1981–1982). 
За почасног члана Српског лекарског друштва 

Проф. др Ратибор Мићић 
(1914–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Војномедицинске академије у Београду



223

изабран је 1987. године. Учествовао је с прило-
зима на конгресима интерниста, кардиолога и 
реуматолога Југославије, на конгресима лекара 
Србије, југословенском симпозијуму о гуша-
вости, као и на међународним конгресима ин-
терниста, дијабетолога, ендокринолога и 
реуматолога. 

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године, а од 1988. њен почасни 
члан. Активно је учествовао у раду Научне групе 
за интерну медицину и био члан Председништва 
Академије у једном мандату. Био је један од учес-
ника Научног састанка о синдрому стеченог гу-
битка имунитета (1986). Када је 1988. године 
Медицинска академија Хрватске предложила 
Медицинској академији Српског лекарског 
друштва реципрочан избор неколико чланова, 
проф. др Ратибор Мићић је био један од седам 
предложених чланова и тада је изабран за поча-
сног члана Медицинске академије Хрватске. Већ 
1989. године организовао је научни скуп под на-

зивом Легионарска болест и наша искуства, на 
којем су предавања одржали познати лекари из 
Хрватске. Марта 2000. године Академија меди-
цинских наука Српског лекарског друштва ор-
ганизовала је научни скуп Животно дело проф. 
др Ратибора Мићића и његов значај у развоју 
интерне медицине у Србији као знак признања 
и поштовања према овом вредном прегаоцу 
наше медицине.

Проф. Мићић је био члан Уређивачког одбо-
ра часописа Српски архив за целокупно лекар-
ство од 1972. године, а његов председник од 
1974. до 1981. године. Такође је био члан Уређи-
вачког одбора часописа Pharmaca, Acta rheuma-
tologica Belgradensia и Војносанитетски 
преглед.

Добитник је Награде за животно дело Срп-
ског лекарског друштва (1992). Носилац је неко-
лико војних одликовања.

Преминуо је 8. маја 2008. године у Београду, а 
сахрањен је у породичној гробници на старом 
обреновачком гробљу.
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Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Ратибор Мићић је, поред своје велике љубави према медицини, био и велики љубитељ класичне 
музике. Скупио је велику колекцију лонг-плеј плоча, а грамофон набавио веома рано, шездесетих 
година. Пасионирано је годинама ишао на концерте у Коларчевој задужбини, чак и у својим деве-
десетим. Био је исто тако велики читалац класичне и савремене књижевности, а нарочито савремене 
домаће литературе. Гајио је пријатељство с неколико књижевника: Јаром Рибникар скоро 40 година, 
Радославом Братићем, Вуком Крњевићем и другима.
Године 1999. написао је писмо часопису The Lancet поводом бомбардовања СР Југославије, као лекар 
који се усавршавао у Великој Британији. Писмо је објављено и у њему је истакао нехуманост пос-
тупка и нашу тесну везу са западном културом и науком. 
Имао је блиске односе са чувеним професором Harold-ом Leeming-ом Sheehan-ом, патологом, из 
Ливерпула, јер је Ратибор Мићић објавио случај Sheehan-овог синдрома, постпартум хипопитуита-
ризма, у време када је то био четврти или пети објављен случај у свету. Био је близак и са познатим 
професором Oliver-ом Wrong-ом из University College Hospital у Лондону, једним од оснивача нефро-
логије у Великој Британији, а и у Европи. Оба ова чувена професора су својевремено били у Бео-
граду, држали предавања и били гости његове породице.
С друге стране, уживао је са својим унуцима, а за унука имењака био је посебно везан. Бринуо се о 
њему током његовог школовања у Бостону и даље у музичком животу у Њујорку.

Проф. др Сава Мићић, уролог
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Велибор – Бора Морачић је рођен 25. маја 
1921. године у Вучитрну. Основну школу и гим-
назију завршио је у родном месту. Дипломирао 
је на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду 1952. године.

После завршених студија радио је у Општој 
болници у Приштини на хируршком одељењу. 
Године 1953. изабран је за управника ове устано-
ве, која је у то време била највећа здравствена 
установа на Косову и Метохији. На тој дужности 
био је неколико година.

Специјалистички испит из опште хирургије 
положио је на Медицинском факултету у Ско-
пљу 1958. године, након чега је постављен за на-
челника Хируршке и ортопедске службе Опште 
болнице у Приштини. За директора Клинике за 
хирургију и ортопедију у Приштини именован 
је 1973. и ову дужност обављао до пензионисања 
1990. године. У својој професионалној делатнос-
ти посебно се бавио хирургијом желуца и црева, 
траумом дигестивног тракта, ехинококозом, ма-
лигним туморима, саобраћајним трауматизмом 
итд. Био је судски вештак 30 година и члан број-
них медицинских комисија.

Решењем Савезне комисије Савета за здра-
вље и социјалну политику добио је звање при-
маријуса 1969. године.

Био је на усавршавању на Клиници за хи-
руршке болести у Риму код професора Pietro-а 
Valdoni-ја. Докторску дисертацију под насловом 
Волвулус сигмоидног колона са посебним освртом 
на ургентну ресекцију одбранио је 1977. године 
на Медицинском факултету Универзитета у 
Приштини. У дисертацији је приказао 352 бо-
лесника оперисана због волвулуса сигме, што је 
једна од највећих клиничких серија код нас.

У звање доцента на Катедри хирургије Меди-
цинског факултета Универзитета у Приштини иза-

бран је 1971. године, у звање ванредног професора 
1976, а редовног професора 1981. године. Поред 
наставе из хирургије обављао је и наставу из опш-
тенародне одбране. На Медицинском факултету у 
Приштини вршио је неколико значајних функција: 
био је шеф Катедре хирургије (1981–1983) и проде-
кан Медицинског факултета (1975–1977).

Професор Морачић је обављао и значајне 
друштвене функције. Био је председник Савета 
за народно здравље Скупштине општине При-
штина (1954–1957), а у истом периоду и председ-
ник Грачаничког среза. У два мандата биран је 
за одборника Скупштине општине При штина. 
Више година био је председник општинског, 
среског и покрајинског одбора Црвеног крста 
Косова и Метохије – председник Црвеног крста 
Косова и Метохије (1993), потпредседник Црве-
ног крста Србије и члан Главног одбора Црвеног 
крста Југославије.

Члан Српског лекарског друштва постао је 
одмах по завршеном Медицинском факултету. 
Од 1952. до 1964. године био је секретар подруж-
нице Српског лекарског друштва, а затим пред-
седник Актива хирурга Косова и Метохије. За 
редовног члана Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва изабран је при ње-
ном оснивању 1976. године.

Професор Морачић је показао и значајну ин-
тернационалну хируршку активност: био је ре-

Проф. др Велибор Морачић 
(1921–2010)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Приштини

Др Велибор Морачић је био један од првих хи-
рурга на Косову и Метохији у послератном пе-
риоду, па се може сматрати и пиониром хи-
руршке службе ове покрајине. Перманентно је 
активно радио у хируршкој служби и био врло 
посвећен тој делатности, образовању младих 
кадрова и развоју хируршке службе Косова и 
Метохије.
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дован члан и оснивач Удружења хирурга Ита-
лије и редован члан и један од оснивача Удру-
жења гастроентеролошких хирурга са седиштем 
у Риму (Collegium Internationale Chirurgiae Di-
gestivae – Sectio Jugoslavica). Обављао је и значајне 
функције у удружењима хирурга. Године 1977. 
изабран је за члана Управног одбора Удружења 
гастроентеролошких хирурга Југославије (Sectio 
CICD Jugoslavica), где је у једном мандату оба-
вљао и дужност председника. Био је вишего-
дишњи члан Удружења хирурга Југославије, а у 
једном мандату и потпредседник овог удружења. 
Поред тога, био је посебно активан у Председ-
ништву Савеза лекарских друштава Југославије. 
Био је уредник и члан редакција неколико меди-
цинских часописа.

Објавио је 165 научних и стручних радова у 
домаћим и страним часописима (Acta chirurgica 
Iugoslavica, Praxis Medica, Српски архив за цело-

купно лекарство), зборницима радова са кон-
греса и симпозијума итд.

Био је учесник Народноослободилачке борбе 
од 1941. године. За свој друштвени рад одлико-
ван је неколико пута. Носилац је Партизанске 
споменице 1941, Ордена за храброст, Ордена 
заслуга за народ са златним венцем, Ордена за-
слуга за народ II степена, Oрдена заслуга за на-
род III степена, Ордена братства и јединства, 
Ордена рада са сребрним венцем и Ордена рада 
са златним венцем. Награђен је Седмојулском 
наградом Републике Србије.

Добитник је Плакете Српског лекарског дру-
штва, две плакете почасног и заслужног грађа-
нина Приштине, Плакете Савеза одбора Народ-
ноослободилачке борбе и још 38 плакета и ди-
плома разних удружења, спортских друштава 
итд.

Преминуо је јуна 2010. године.
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Проф. др Јован Младеновић
Медицински факултет Универзитета у Приштини – Косовској Митровици

Проф. др Живан Максимовић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Од 1995. године професор др Велибор – Бора Морачић је званично у пензији. Ипак, није престао 
да ради. Постао је одмах председник Црвеног крста Косова и Метохије. Набавио покретну амбу-
ланту. Објединио хуманитарну и лекарску помоћ људима.
Иако је имао и где и са чиме, проф. Морачић након рата није хтео из свог завичаја. Остао је да помаже 
своме народу. Нема српског села, засеока, куће где он са амбулантом и храном није стигао. Свуда где 
је одлазио људе је прегледао, делио им лекове, пружао савете, тешио их, убеђивао да остану. Човек 
чији је специфични хируршки захват на желуцу назван „косовски вез“ и он као „његов аутор“ добио 
за то признања, овога пута се показао као хумани витез. Иако је зашао у девету деценију живота, са 
изгледом и енергијом је попут педесетогодишњака.  
Једино чега је морао да се одрекне др Бора у последњих пет година јесте његова омиљена виолина. 
Њу је сачувао, али више нема оркестра. Некада је седморо браће Морачића – сви високи интелек-
туалци, доктори и професори универзитета – имало породични оркестар. Јединствен у Србији. Били 
су понос, не само Приштине.
Данас су Морачићи лепа и сетна успомена расељених Приштеваца. И косметских Срба уопште. А доктор 
Бора, који је и једини преостали брат, њихова узданица. Витез и хуманиста који крстари Косметом.

Драган Дамјановић и Иван Радуловић 
Из чланка Косовски вез – хумани витез  
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Славка Морић-Петровић је рођена 11. новем-
бра 1919. године у Повљу (Супетар), на острву 
Брачу, у Хрватској, од оца Јакова, службеника, и 
мајке Анке (рођ. Кларић), домаћице. Основну 
школу похађала је у Чачку и Мионици код Ваље-
ва, а гимназију у Шибенику. На Медицински фа-
култет Универзитета у Београду уписала се 1937. 
године и редовно полагала испите. Током студија 
активно је учествовала у напредном студентском 
покрету. После капитулације Краљевине Југосла-
вије 1941. године активно је учествовала у Народ-
ноослободилачком покрету као илегалац у Бео-
граду. Маја 1943. отишла је у партизане, у којима 
се борила до краја рата. После ослобођења актив-
но је учествовала у политичком животу и била на 
разним друштвеним пословима и дужностима.

Прекинуте студије медицине наставила је 
1951. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду и дипломирала марта 1953. 
с просечном оценом 8,65. Убрзо се запослила на 
Неуропсихијатријској клиници Медицинског 
факултета. Специјализацију из неуропси-
хијатрије завршила је у јуну 1957. године с од-
личним успехом.

Као стипендиста Светске здравствене органи-
зације, 1959. године провела је шест месеци на 
усавршавању у Енглеској, на Институту за пси-
хијатрију Лондонског универзитета. Исте године 
провела је још два месеца на стручном усаврша-
вању у Шведској. Године 1971. боравила је три 
месеца у Паризу, у Hôpital des enfants malades – 
Necker, у лабораторији професора J. Jeјeune-a, 
проналазача тризомије код Дауновог синдрома. 

Докторску дисертацију под насловом Неу-
ропсихијатријске карактеристике монголизма 
у НР Србији одбранила је 1962. године.

Након положеног специјалистичког испита 
изабрана је за асистента Медицинског факултета 

за предмет Неуропсихијатрија, а 1962. године 
унапређена у звање доцента. У звање ванредног 
професора изабрана је 1971, а редовног профе-
сора 1977. године. Током десетогодишњег рада на 
Неуропсихијатријској клиници нарочито инте-
ресовање показала је за дечју неуропсихијатрију, 
менталну хигијену и социјалну психијатрију. Из 
тих области је објавила неколико радова.

Била је шеф Катедре за неуропсихијатрију, 
ментор у изради око 40 магистарских теза и 
више од 30 докторских дисертација, те професор 
по позиву 1966. године у Сједињеним Америч-
ким Државама и 1971. и 1976. у Француској.

Проф. др Морић-Петровић се од 1962. године 
посветила изградњи и организацији Завода за 
ментално здравље у Београду, прве установе так-
ве врсте у Србији. Исте године постављена је за 
првог директора Завода и ту дужност обављала 
до 1979, када се повукла из здравствених разлога. 
Њена је заслуга што је Завод прерастао у Инсти-
тут за ментално здравље, који данас представља 
модел савремене психијатријске установе за заш-
титу менталног здравља становништва, са раз-
вијеном службом за амбулантне болеснике. 
Заправо, Институт обједињује превентивни, те-
рапијски и рехабилитациони поступак, упоредо 
с образовањем кадрова и научноистраживачким 
радом. Професорка је започела и континуирано 
развијала социјално-психијатријску оријента-
цију у нашој средини. Била је иницијатор осни-
вања прве дневне болнице, психијатријског дис-
панзера за одрасле, омладину и децу, саветова-
лишта за зависнике од алкохола и психоактив-
них супстанци, старе особе и студенте, те првих 
клубова лечених болесника, тј. институција које 
се налазе између психијатрије и друштва.

Године 1965, у сарадњи са др Б. Гарзичићем, 
основала је прву лабораторију за медицинску 

Проф. др Славка Морић-Петровић 
(1919–1998)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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генетику, у почетку за цитогенетичко испити-
вање особа са Дауновим синдромом, а касније и 
за испитивање других облика хромозомских 
аберација и генетски условљених обољења. Ла-
бораторија се развила у Центар за медицинску 
генетику, којим је руководила до одласка у пен-
зију 1985. године. Током тих година успела је да 
прикупи и цитогенетички и клинички обради 
податке о 1.500 особа са монголизмом и 200 са 
другим хромозомским аберацијама.

Са сарадницима је организовала мноштво 
семинара, симпозијума и конгреса југословен-
ског и међународног значаја из области социјал-
не психијатрије, психотерапије и психијатрије 
развојног доба. Била је организатор и руководи-
лац последипломских студија (магистеријума) 
из социјалне психијатрије, које су основане 1974. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду.

Од 1969. године Завод за ментално здравље је 
почео да издаје часопис Анали Завода за мен-
тално здравље, а првих година излажења проф. 
Морић-Петровић је била главни и одговорни 
уредник. Часопис је 1976. године променио име 
у Психијатрија данас. Била је и члан Уређивач-
ког одбора часописа Социјална психијатрија.

Објавила је 124 рада и шест књига. У 85 радо-
ва је била носилац, а у 38 једини аутор. Тридесет 
девет радова публиковано је у реномираним 
страним часописима. До 1996. године њени ра-
дови су цитирани 100 пута. Најзначајније књиге 
су: Хромозомска аномалија човека – Даунов син-
дром (1975), Наслеђивање менталних обољења 
(1982), у којој су постављени темељи генетике у 
психијатрији, и Синдром фрагилног Х хромозома 
(1993). Била је уредник уџбеника Психијатрија 
(1987, 1991). Превела је три књиге из хумане ге-
нетике са енглеског језика. 

Била је главни истраживач у три научноис-
траживачка пројекта које је делимично финан-
сирала Служба за професионалну рехабилита-
цију Владе Сједињених Америчких Држава: Ис-

питивање рехабилитационог потенцијала и 
методологија рехабилитације психијатријских 
болесника (1963–1969), Развијање метода раног 
откривања емоционалних поремећаја код сту-
дената (1971–1973) и Методи лечења и рехаби-
литација алкохоличара. У вези с реализацијом 
тих пројеката, током 1965. године боравила је у 
САД. Три књиге чији је аутор представљају из-
вештаје о истраживачким пројектима. Такође је 
била саветник Светске здравствене организа-
ције за ментално здравље.

Била је активан члан Српског лекарског 
друштва, председник Секције за хуману генети-
ку, члан Секретаријата (1954–1964) и две године 
секретар Савеза лекарских друштава Југославије. 
Такође је била члан Европског друштва за хуману 
генетику и Светског удружења психијатара.

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва била је од њеног оснивања 
1976. године. Као признање за њен допринос на-
шој медицинској науци и струци, Српском ле-
карском друштву и Академији медицинских 
наука изабрана је 1988. године за почасног члана 
Академије.

Проф. Морић-Петровић је била активна и у 
разним друштвеним организацијама. Била је се-
кретар Извршног одбора Народног одбора Града 
Београда (1945–1950) и посланик Социјално-
здравственог већа Савезне скупштине СФР Ју-
гославије (1967–1969).

Носилац је Партизанске споменице 1941. го-
дине, Ордена братства и јединства I реда, Орде-
на заслуга за народ и Ордена за храброст. За 
послератну активност добила је Орден Републи-
ке са сребрним венцем и Орден рада са црвеном 
заставом (1972). За монографију Хромозомска 
аномалија човека – Даунов синдром додељена јој 
је Октобарска награда Града Београда (1976), док 
је за рад на пољу медицине примила Седмојул-
ску награду Републике Србије (1979). 

Преминула је 1998. године у Београду, где је и 
сахрањена.

Овакву изузетну биографију може да има само изузетна особа каква је била професорка Славка 
Морић-Петровић. Изванредне интелигенције, емоционалне стабилности, достојанства, елеганције 
и унутрашње смирености која обећава да за сваки проблем постоји одговарајуће решење, њеним 
сарадницима и колегама је уливала безгранично поверење. Верујемо да њен велики допринос у 
развоју психијатрије код нас, а посебно генетике, социјалне и развојне психијатрије, неће бити за-
борављен, а женски део психијатријске и академске популације вечно ће памтити професоркин 
допринос у изједначавању професионалних и других гратификација међу половима. Упорна, од-
лучна, храбра, остаће у сећању многих генерација као „велика дама психијатрије“ и академске 
елите Медицинског факултета у Београду.
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Мирјана Моцић је рођена 1917. године у Се-
гедину, у Мађарској. Основну школу и гимназију 
је завршила у Великој Кикинди. Медицински 
факултет Универзитета у Београду уписала је 
1935. године. Полагање завршних испита je пре-
кинула 1941, када је била ухапшена и упућена у 
логор на Бањици. Дипломирала је фебруара 
1943. године. У мају 1944. ступила је у Народно-
ослободилачку војску на терену Топлице и Ја-
бланице. Била је на дужности управника диви-
зијске болнице, начелника санитета дивизије и 
помоћника управника Главне болнице у Београ-
ду. Mаја 1946. године је на захтев Министарства 
здравља Србије демобилисана и до новембра 
1947. вршила неколико организационих дуж-
ности у поменутом министарству и у Комитету 
за заштиту народног здравља.

Специјализацију из инфективних болести запо-
чела је крајем 1947. године, а специјалистички ис-
пит положила априла 1953. Током школске 1953/54. 

године провела је осам месеци на стручном усавр-
шавању у Глазгову, у Великој Британији.

У звање асистента на предмету Инфективне 
болести изабрана је 1949, а реизабрана 1952. и 
1955. године. Након хабилитације 1953. године, у 
звање доцента је изабрана 1955, ванредног про-
фесора 1963, а у звање редовног професора 1970. 
године. Била је савесна и несебична у раду са сту-
дентима, лекарима на специјализацији инфектив-
них болести и других области медицине, као и 
младим колегама уопште. Била је шеф Катедре за 
инфективне болести, продекан, члан Савета и 
члан неколико комисија Медицинског факултета, 
као и члан Савета Универзитета у Београду.

У свом стручном раду бавила се различитим 
проблемима из области акутних инфективних 
болести. Проучавала је компликације респира-
торних органа у току морбила, лечење антибио-
тицима и вирусна и туберкулозна обољења цен-
тралног нервног система. Као шеф Одељења за 

Проф. др Мирјана Моцић 
(1917–2010)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Данас, после неколико година од смрти проф. др Мирјане Моцић-Мошић, жива су ми сећања на њу 
као изузетну личност, изванредног стручњака, лекара, научног радника и педагога. Красиле су је 
најбоље људске врлине. Била је правдољубљива, несебична, храбра, одлучна и достојанствена и у 
рату и у миру. Бројне дужности на којима се налазила у ратном и послератном периоду указују на 
њен допринос својој земљи и народу. За свој рад и заслуге у Народноослободилачком рату и у мир-
нодопском добу добила је бројна висока признања, одликовања, захвалнице и плакете. Била је ис-
тински патриота, волела је своју земљу и све људе у њој.
Колеге и сарадници су је изузетно поштовали, ценили и волели. Увек је била спремна да учини све 
за своје болеснике, ученике и сараднике. Била је један од оснивача и први шеф Катедре за инфектив-
не болести. У својству шефа Катедре много је допринела унапређењу наставе и усавршавању нас-
тавног кадра. Као продекан Медицинског факултета Универзитета у Београду допринела је бржем 
унапређивању наставника и избору нових асистената. Поклањала је велику пажњу усавршавању 
наставника и сарадника и у томе је постигла значајне резултате. 
Била је редован и активан члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од њеног 
оснивања 1976. године до краја живота. Живела је у узорној породици са супругом и сином.
Име проф. др Мирјане Моцић-Мошић ће се увек помињати с највећим поштовањем и захвалношћу.

Проф. др Милена Божић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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вирусне болести централног нервног система 
Клинике за инфективне болести, посебну пажњу 
је посвећивала темељном изучавању етиологије 
и лечењу вирусних менингитиса и менингоен-
цефалитиса. Пензионисана је 1978. године.

Објавила је више од 70 стручних и научних 
радова у часописима у земљи и иностранству. 
Аутор је неколико радова у монографији Епиде-
мија вариоле у Београду 1972 (1975), као и неко-
лико поглавља у уџбенику Акутне инфективне 
болести (1975). 

Активно је учествовала у раду многих струч-
них удружења, у којима је била на разним функ-
цијама. Била је дугогодишњи активни члан Срп-
ског лекарског друштва, члан Управног одбора и 
секретар Српског лекарског друштва, председ-
ник Секције за инфективне болести Српског ле-
карског друштва и члан Управе Удружења инфе-
ктолога Југославије. Била је и члан Уређивачког 
одбора часописа Српски архив за целокупно 
лекарство.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабрана је 
1976. године, при оснивању Академије.

Учествовала је на бројним научним скупови-
ма у земљи и иностранству, конгресима лекара 
Србије, конгресима за превентивну медицину, 
научним састанцима инфектолога Југославије, 
међународним састанцима за инфективну пато-
логију у Милану, Минхену и др. Присуствовала 
је VI европском симпозијуму за полиомијелитис 
у Оксфорду 1962. године, када је изабрана за по-
часног члана Балканске уније.

Обављала је и низ других значајних функција, 
међу којима су: потпредседник Савета за здра-
вље Градског здравственог центра Београда, члан 
Савета Клинике за инфективне болести и др.

Добитник је неколико признања и награда, 
међу којима су: Златна плакета Медицинског 
факултета, Плакета Српског лекарског друштва 
и Плакета Града Београда за обнову земље.

Одликована је Орденом заслуга за народ са 
сребрним зрацима, Орденом братства и једин-
ства са сребрним зрацима, Орденом рада са 
златним венцем и Орденом заслуга за народ са 
златном звездом.

Преминула је 18. јуна 2010. године, а сахрање-
на је у породичној гробници на Новом гробљу у 
Београду.

Проф. др Мирјана Моцић-Мошић с академиком 
Костом Тодоровићем (десно), оснивачем Инфектив-
не клинике и Катедре за инфективне болести Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду, и проф. 
др Михаилом Николићем (лево), директором Кли-
нике за инфективне болести Медицинског факулте-
та у Београду (1960–1974)
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Проф. др Неда Стојковић-Швиртлих
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Вера Мудрић-Лазић је рођена 13. априла 
1924. године у Сремској Рачи. Расла је у тради-
ционалној православној породици уз оца Божи-
дара, православног свештеника, мајку Емилију, 
брата и старију сестру Наду, с којом је била по-
себно блиска. 

Основно образовање стекла је у родном мес-
ту. Гимназију је започела у Сремским Карловци-
ма, а завршила у Панчеву 1943. године, али је 
увек наглашавала да је карловачки ђак. Васпита-
вана је била да воли и да се брине за своје ближ-
ње. Без двоумљења је уписала Медицински фа-
култет Универзитета у Београду, а дипломирала 
1952. године. Одмах потом започела је лекарски 
стаж на Инфективном одељењу болнице у Но-
вом Саду (касније Клиници за инфективне бо-
лести), где је остала до краја радног века.

После положеног специјалистичког испита из 
инфективних болести 1956. године у Београду, уз 
општу инфектологију почело је њено интересо-
вање за вирусне хепатитисе. То је била тема и ње-
ног хабилитационог рада, који је одбранила 1966. 
године у Београду. У периоду када се знало само 
за инфективну и инокулациону жутицу, она је 
имала визију о вирусним хепатитисима који че-
кају да буду откривени. Основала је Одсек за ви-
русне хепатитисе 1966, али већ наредне године 
устројила је Одељење за вирусне хепатитисе, на 
чијем је челу остала до одласка у пензију 1989. го-
дине . Имала је незваничну титулу „Прве даме 
NonA-NonB хепатитиса“, како су је често називале 
колеге у земљи и региону. Посебно интересовање 
је гајила за дијагностику инфекције вирусом хе-
патитиса Б, на којој је стручно и научно највише 
радила. При Одељењу за вирусне хепатитисе ос-
новала је серолошку лабораторију за доказивање 
појединих антигена/антитела овог вируса, али и 
других примарно хепатотропних вируса. Сама је 

пипетирала серуме на агару користећи антигене 
(серум) особа оболелих од акутног или хронич-
ног хепатитиса непознате етиологије. Оставила је 
велику банку серума у којима су њени следбени-
ци доказали вирус хепатитиса Ц средином деве-
десетих година двадесетог века. Истраживања на 
пољу вирусних хепатитиса је изводила тимски. 
Била је носилац десет научноистраживачких про-
јеката, ментор у изради неколико магистарских 
теза и докторских дисертација и главни истражи-
вач неколико међународних клиничких студија.

Проф. др Вера Мудрић је била пионир у уво-
ђењу информационог система за документацију 
хоспитализованих и амбулантних болесника. 
Средином седамдесетих година прошлог века 
сви оболели од акутног или хроничног вирусног 
хепатитиса имали су своју „бушену картицу“, 
која се тек данас преводи у електронски облик.

Објавила је 210 научних и стручних радова у 
земљи и иностранству. Радови су цитирани 218 
пу та. Објавила је две монографије: о имунопа-
тогенези вирусних хепатитиса (1980) и клинич-
ко-епидемиолошком значају истраживања поје-
диних маркера вируса хепатитиса Б (1978). Била 
је сарадник у изради уџбеника Клиничка педи-
ја трија (1987), где је писала о акутним инфек-
тивним болестима, и уџбеника Гастроентеро-
логија (1978), у којем је написала поглавља о 
акутном хепатитису.

Смисао за педагошки рад и жељу да стечено 
стручно знање пренесе на студенте медицине 
довели су до њеног избора у звање асистента за 
предмет Инфективне болести на Медицинском 
факултету Универзитета у Новом Саду 1961. го-
дине. Одбраном докторске дисертације под на-
словом Етиопатогенеза и дијагностика вирус-
них хепатитиса код одраслих у светлости но-
вих имунобиолошких сазнања 1971. године би-

Проф. др Вера Мудрић-Лазић 
(1924–2006)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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рана је у звање доцента, ванредног професора 
1973, а редовног професора 1978. године.

Проф. др Вера Мудрић је била активна у 
стручним друштвима и удружењима. Била је 
председница Секције за инфективне болести 
Друштва лекара Војводине Српског лекарског 
друштва, потпредседница Секције за ин-
фективне болести и Хепатолошке секције Срп-
ског лекарског друштва и члан Секције за ис-
траживање и примену интерферона при Међу-
академијском одбору за биолошке препарате у 
Југословенској академији знаности и умјетнос-
ти у Загребу.

За свој рад је добила Годишњу награду за на-
учноистраживачки рад Друштва лекара Војво-
дине Српског лекарског друштва, Плакету Ме-

дицинског факултета Универзитета у Новом 
Саду и неколико повеља и захвалница. 

Вера Мудрић је била члан Академије меди-
цинских наука Српског лекарског друштва од 
њеног оснивања 1976. године. Прво предавање 
у Академији одржано је 21. децембра 1977. годи-
не, после Друге редовне годишње скупштине 
Академије, а први предавач је била управо проф. 
др Вера Мудрић са темом Наша искуства и 
правци даљег истраживања вирусних хепати-
тиса. Учествовала је као предавач и на неколико 
потоњих научних скупова Академије.

Званично је пензионисана 1989. године, али 
је наставила да ради. С активним радом преста-
ла је после смрти супруга, архитекте Љубомира 
Мудрића. Остала је да живи са својом сестром 
до смрти 6. јуна 2006. године.
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Проф. др Милотка Фабри
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Проф. др Вера Мудрић је била врстан предавач. У предавањима је веома лако успостављала одличан 
контакт са слушаоцима презентујући им јасно, разумљиво и најкомпликованије теме из области 
вирусологије и имунологије. Несебично је преносила своје знање. Све новине које би прочитала 
поделила би са својим сарадницима, и то не само на предавањима већ кад год би јој се указала 
прилика, на паузама уз кафу или у колима током вожње до клинике, факултета или куће.
И после одласка у пензију пратила је све новине из области хепатологије, окупљала око себе младе 
инфектологе и несебично износила своје идеје за даља истраживања. Након операције кукова теже 
се кретала, али је и даље читала, а састанке с млађим колегама држала у свом стану.
Није имала рођену децу, али је оставила за собом своје следбенике које је одгајила као своје 
најмилије.
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Илија Нагулић je рођен 21. августа 1923. го-
дине у Ћуприји, од оца Милутина из Сталаћа, 
судије, носиоца Албанске споменице, великог 
жупана Крушевачке и Моравске области и по-
моћника бана Моравске и Дунавске бановине до 
1941. године, и мајке Десанке, рођене Урошевић, 
из Вршца. Похађао је гимназију у Крагујевцу, 
Нишу, Новом Саду и Сремским Карловцима, где 
је положио испит зрелости 1941. године. Учио је 
и усавршавао француски језик 1936. и 1939. го-
дине у Француској (Certificat d’etudes françaises 
Universite de Grenoble, Faculte des lettres). У Топ-
лички партизански одред ступио је 1943. године, 
а крај рата дочекао као санитетски референт 
бригаде.

Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1945, а завршио 1952. године. 
Током студија био је демонстратор на Анатом-
ском институту од 1947. до 1949, а од 1949. до 
1952. године на Другој хируршкој клиници у 
Београду. Био је члан прве редакције часописа 
Медицински подмладак (1949–1951) и као сту-
дент публиковао у њему два своја рада.

Специјализирао је неурохирургију на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду 
(1952–1957). Три месеца 1957. године боравио је 
на Клиници „Ребро“ у Загребу код професора 
Јузбашића и Кожића.

На стручном усавршавању у Лиону, у Фран-
цуској, био је шест месеци 1960. године, када му 
је признат степен assistant étranger. У Сједиње-
ним Америчким Државама је током 1962/63. го-
дине успешно завршио тренинг из неурохирур-
гије као стипендиста америчке владе. Теме тих 
студија су биле васкуларна, функционална и 
дечја неурохирургија. Био је такође на сту-
дијским боравцима у Фрајбургу (1969), Кингсто-
ну и Монтреалу (1970), Москви (1974, 1976), 

Стокхолму и Цириху (1976) и Кијеву (1986). Ха-
билитациони рад је одбранио 1960. године, а 
докторску дисертацију под насловом Неурохи-
руршки приступи очној дупљи 1980. године на 
Медицинском факултету Универзитета у 
Београду.

Од 1962. до 1973. године био је начелник 
Одељења „Б“ са дечјим одсеком, једног од два 
болесничка одељења Неурохируршке клинике. 
Као доцент и председник Управног одбора Неу-
рохируршке клинике био је члан заједничке ко-
мисије Медицинског факултета основане ради 
припреме за изградњу будуће неуропси-
хијатријске клинике „Губеревац“ и Неурохи-
руршке клинике (1969/70). У том својству зна-
чајно је допринео планирању градње на основу 
искустава у дотадашњем раду старе неурохи-
руршке клинике.

За другог по реду директора Неурохируршке 
клинике од њеног оснивања 1938. године 
изабран је тајним гласањем радника Клинике. 
Оваква пракса избора дотад и касније није забе-
лежена. Као директор нове клинике, од 1. јула 
1973. до 1. јула 1978. године, дао је концепт орга-
низације рада сектора, одељења, одсека и служ-
би, уз пријем нових младих кадрова свих про-
фила и набавку савремене опреме за одељења и 
пет операционих сала. У њу се убрајају: уређаји 
за микрохируршке операције, опрема анесте-
зије, апаратура за стереотаксичку хирургију, 
монитори за операције епилепсије и ЦТ скенер 
(1977). Аутор је номенклатуре, класификације и 
програма релативних вредности неурохирурш-
ких операција, чија примена је довела до осетних 
материјалних предности у награђивању радни-
ка. Од 1978. до 1988. године био је члан Коле-
гијално-пословодног органа Клинике и начел-
ник III сектора који су чинили Одељење „А“ и 

Проф. др Илија М. Нагулић 
(1923–2007)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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„Б“ са Одсеком дечје неурохирургије и Одсеком 
електродијагностике. У пензију је отишао 1988. 
године право са дежурства.

У Нишу је 1957. године основао Неурохи-
руршки одсек из којег се касније развила Неуро-
хируршка клиника. Учествовао је у оснивању 
Медицинског факултета у Алжиру (Оран, 1965–
1968) са наставницима из Југославије, Пољске и 
Чехословачке.

Биран је у звања и функције на Медицинском 
факултету – у звање асистента 1957, доцента 
1962. и редовног професора 1981. године. Био је 
шеф Катедре за последипломске студије из неу-
рохирургије (1979–1988), члан Катедре за после-
дипломске студије из офталмологије и Комисије 
за магистеријум из експерименталне хирургије и 
ментор течаја специјализације из опште хирур-
гије за наставу из неурохирургије (1980–1988). 
Аутор је детаљног програма специјализације и 
колоквијума из неурохирургије (1977) и Катало-
га знања и вештина за студенте (збирно издање 
катедара Медицинског факултета Универзитета 
у Београду, 1983). Иницијатор је посебног опре-
мања нове Неурохируршке клинике ради течаја 
кондензоване континуиране наставе у интернат-
ском шестодневном смештају студената пете го-
дине медицине (1974), који је већ био предвиђен 
градњом клинике. Био је члан међународне ко-
мисије за испите из хирургије 1979, 1981. и 1986. 
године (Триполи, Бенгази, Либија).

Први је вршио операције задње лобањске 
јаме код деце у седећем положају (1960). У ле-
чењу хидроцефалуса примењивао је разне дре-
нажне системе са валвулом (Heyer-Pudenz; Spitz-
Holter), једнострано и обострано са употребом 
„Y“ конектора, лумбо-перитонеални шант и 

престерналну имплантацију валвуле (Mishler). У 
хирургији крвних судова мозга бавио се међу 
првима директним приступом ради оклузије 
анеуризми и радикалне ексцизије артериовен-
ских малформација. Заслужан је за развој ми-
кронеурохирургије од 1976. године. Први је ра-
дио анеуризме у анестезији помогнутој физич-
ким хлађењем и хибернацијом (1964). Више од 
петнаест година оперисао је каротико-каверноз-
не фистуле емболизацијом уз интракранијалну 
и екстракранијалну оклузију судова. Током ових 
захвата примењивао је непрестану контролу кр-
вотока мозга реографијом са истовременим ре-
гистровањем електроенцефалограма. Вршио је 
и тромбектомије великих крвних судова врата. 
Од 1986. године први је у нашој земљи вршио 
имплантације радиоактивних изотопа у можда-
не туморе према методи Backlund-a.

Објавио је 135 радова, од којих 23 у страним 
часописима индексираним у бази ЅCI. Из обла-
сти дечје неурохирургије публиковао је 22 рада. 
Са 16 радова је учествовао на међународним 
конгресима. Дао је прилоге у уџбенику Хирургија 
(1988). Аутор је Неурохирургије (1970, 1975), пр-
вог штампаног уџбеника из ове области у Југо-
славији, који је примљен и регистрован као уџ-
беник за лекаре и студенте Медицинског факул-
тета у Београду. Уџбеник представља животно 
дело аутора као наставника. Одликује га пре-
гледна систематизација градива и богата, ориги-
нална иконографија коју је лично сакупљао то-
ком година хируршког рада. Монографија Функ-
ционална неурохирургија (1988) јединствен је 
извор информација у области којом се посебно 
бавио. Из подручја дечје неурохирургије публи-
ковао је радове о урођеним малформацијама 

Проф. Нагулић је био неурохирург изузетне радне енергије, несвакидашње ерудиције, елоквенције 
и смисла за духовиту опаску. Његова јасна, сажета и драматуршки обликована реченица, било да је 
изговорена или написана, чинила је његова излагања ораторским вињетама за памћење. И сам па-
сионирани сакупљач болесничке фото-документације, инсистирао је на стварању сличне навике код 
својих сарадника. Убрајао се у оне професоре хирургије код којих је асистент морао дуго и стрпљиво 
да заслужује дан када би проф. Нагулић скидао рукавице и изговарао: „А сада, колега, можете нас-
тавити.“ Такво признање је значило добијање „мајсторског писма“. Поседовао је чаробну мешавину 
топле, искрене непосредности људи из народа и господствене уздржаности продуховљених зналаца, 
која је красила старе учитеље. То је код болесника изазивало истинско поверење, а код сарадника 
дубоко уважавање. Памтиће га и немедицинско особље садашњег Института за неурохирургију. 
Свесрдно је помагао да се свакодневни послови и проблеми решавају на начин на који то чини добар 
домаћин у сопственој кући.

Проф. др Даница Грујичић
Из чланка In memoriam. Проф. др Илија Нагулић (1923–2007)
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нервног система, примени церебралне ангиогра-
фије, руптури интервертебралног диска код деце 
предшколског доба и екстрацеребралним наку-
пинама ликвора. Предложио је класификацију 
кранијалних дисрафичних малформација на 
окципиталне и субокципиталне. Рад о темпорал-
ним менингоцелама се и данас цитира као извор-
на студија у светској литератури (1967). У обла-
сти функционалне неурохирургије дао је пред-
логе о лечењу бола, спастичних стања, епилеп-
сије и психичких поремећаја. Запажен је реферат 
на симпозијуму Научног друштва Србије о раз-
воју функционалне неурохирургије у нашој 
земљи. Објавио је искуства О могућностима при-
мене стереотаксичких интервенција код хипер-
кинезија детета и младића помоћу технике хе-
мијског и механичког наношења лезије у мозгу 
(1961), као и савременом техником електроли-
тичке лезије на базалним ганглијама мозга бипо-
ларним електродама (1979) у контроли укидања 
тремора Паркинсонове болести. Као консултант 
Савезног института и Завода за рехабилитацију 
(1959–1989) бавио се ресторативном неурохи-
рургијом хиперкинезија и мишићног хипертону-
са код деце и одраслих. Иницијатор је прве екс-
перименталне трансплантације феталног адре-
налног ткива у ткиво можданог стабла, као мо-
дела за лечење Паркинсонове болести. У хирур-
гији тумора и повреда предела очне дупље дао је 

допринос применом оригиналне микрохирурш-
ке технике остеопластичне мини-орбитотомије 
Drawer помоћу вибрационих тестерица на пнеу-
матски погон (Чикаго и Минхен 1979. и 1981). У 
дијагностици повреда и обољења очне дупље 
служио се налазима ехографије од 1975. године.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је при 
њеном оснивању 1976. године.

Био је члан Српског лекарског друштва, ос-
нивач Неурохируршке секције и њен председ-
ник (1975–1986), члан Одбора Европског удру-
жења неурохирурга (1975–1978) и члан Међуна-
родног друштва за дечју неурохирургију (ISPN) 
од 1981. године. Члан Научног друштва Србије 
био је од 1974. године.

Био је члан редакције Acta Chirurgica Iugosla-
vica (од 1972), Уређивачког одбора Медицинске 
енциклопедије Larousse (1974–1976), Редакциј-
ског савета часописа Неуропсихијатрија, Загреб 
(1976–1990) и Српског архива за целокупно ле-
карство (1992–1995).

Носилац је Ордена заслуге за народ са сребр-
ним зрацима и Повеље почасног грађанина у 
завичајном крају (2003).

Проф. др Илија Нагулић Ика је завршио свој 
богати професионални и животни пут 12. сеп-
тембра 2007. године окружен супругом, такође 
неурохирургом, петоро деце и унуком.
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Драгош Недељковић је рођен 14. августа 1923. 
године у Београду, од оца Миленка, капетана 
прве класе, и мајке Виде, учитељице. Отац је, као 
војно лице, учествовао у Балканским ратовима 
и у Првом светском рату. Са српском војском 
прешао је Албанију, носилац је Албанске споме-
нице и одликован је Орденом Карађорђеве звез-
де. Мајка је са два сина пратила супруга, који је 
често мењао место рада и боравка. Пред Други 
светски рат породица је била у Загребу, где је 
отац, као војно лице, био на дужности, а мајка је 
радила као учитељица. Драгош је у Загребу по-
хађао основну школу и започео гимназију. По-
четком рата мајка је добила отказ и породица 
Недељковић се вратила за Београд, где је Драгош 
наставио школовање и 1942. године завршио 
Другу мушку реалну гимназију.

Мобилисан је 1942. године као обвезник На-
ционалне службе, која га је распоредила на по-
слове у неколико места у Србији. Марта 1944. 
године у Свилајнцу ухапсио га је Гестапо и одвео 
најпре у затвор у Јагодини, а потом у логор на 
Бањици. У јуну 1944. интерниран је у Линц, у 
Аустрији, на принудни рад у фабрику челика, 
где је остао до завршетка рата.

Млађи брат Мирослав, рођен 1928. године, као 
врло млад омладинац се својевољно придружио 
партизанском покрету и у рату је био тешко рањен. 
После рата живео је са супругом и троје деце у Ср-
бици, на Косову и Метохији, да би се касније пре-
селили у Београд, где је умро 1983. године.

Драгошу Недељковићу је медицина била 
жеља од детињства, тако да је одмах по осло-
бођењу 1945. године уписао Медицински факул-
тет Свеучилишта у Загребу, где је завршио пр-
вих шест семестара. Био је одличан студент и 
веома талентован да своје знање пренесе други-
ма, тако да је током студија добио место демон-

стратора на Институту за хистологију Медицин-
ског факултета у Загребу. Својом жељом и 
вољом је у седмом семестру прешао на Меди-
цински факултет Универзитета у Београду, где 
је био демонстратор из патолошке анатомије. 
Дипломирао је 1951. године у Београду.

Др Драгош Недељковић је био заинтересован 
за хирургију и та му се жеља врло брзо и оства-
рила, јер је добио место лекара на специјализа-
цији хирургије на Другој хируршкој клиници, 
која је настала из „Четврте хируршке клинике за 
ратну хирургију“.1

У Другој хируршкој клиници су се у почетку 
равноправно развијале све хируршке дисципли-
не (кардиоваскуларна, абдоминална, ендокрина, 
пластична и ургентна хирургија), а у њој су ра-
дили изузетни стручњаци који су се образовали 
у најчувенијим светским болницама.

Др Драгош Недељковић је већ 1954. године, 
као лекар на специјализацији, био укључен у 
наставу на Медицинском факултету у звању кли-
ничког асистента. Специјалистички испит из 
опште хирургије положио је 1957. године. Хаби-
литациони рад одбранио је 1961. Поред тога, обја-
вио је бројне стручне и научне радове и тиме сте-
као услове за напредовање. Биран је за доцента и 
потом за ванредног професора за општу и ратну 

1 Четврта хируршка клиника је почела с радом одмах 
по ослобођењу 1946. године и била је смештена у па-
виљонима на простору данашње новоизграђене по-
ликлинике Клиничког центра Србије. Њоме је од 
почетка рада руководио легендарни партизански пу-
ковник из јабланичког округа, др Војислав К. Стоја-
новић. Декретом Савета Медицинског факултета 
1947. године та клиника је постала наставна база Ме-
дицинског факултета и преселила се на данашњу ло-
кацију, у адаптирано бивше породилиште, и проме-
нила назив у Друга хируршка клиника.

Проф. др Драгош Недељковић 
(1923–2007)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Професор Стоматолошког факултета
 Универзитета у Београду
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хирургију Медицинског факултета Универзитета 
у Београду, где је био наставник до 1976. године, 
када је прешао на Стоматолошки факултет.

Као асистент и наставник био је веома 
омиљен међу студентима и лекарима на специја-
лизацији. Поред опште хирургије и трауматоло-
гије, уз професоре Војислава Стојановића и Бо-
рислава Вујадиновића, почео је да се бави и кар-
диоваскуларном хирургијом. Велико искуство и 
нове методе дијагностике и хируршког лечења 
стекао је на усавршавању из кардиоваскуларне 
хирургије у Сједињеним Америчким Државама 
код професора Michael-а DeBakey-а на Универ-
зитету „Бајлор“ у Хјустону (1962–1963). По по-
вратку из Америке др Недељковић је 1965. годи-
не урадио прву операцију анеуризме трбушне 
аорте у Србији, а годину дана касније и аорто-
бифеморални бајпас.

Настава из опште и ратне хирургије Стома-
толошког факултета Универзитета у Београду, 
који је основан 1948. године, одвијала се до 1974. 
на Првој и Другој хируршкој клиници. Од 1974. 
године основана је наставна база Стоматолош-
ког факултета за медицинске предмете у Кли-
ничко-болничком центру „Звездара“ (тадашњој 
Клиничкој болници Града Београда). Управа 
Стоматолошког факултета је уз сагласност Ме-
дицинског факултета и Друге хируршке клини-
ке и директора Клиничко-болничког центра 
„Звездара“ успела 1976. године да доведе проф. 
др Драгоша Недељковића у овај клинички цен-

тар на место начелника Хируршке клинике, да 
га изабере за редовног професора и постави за 
шефа Катедре за предмет Општа и ратна хирур-
гија на Стоматолошком факултету Универзите-
та Београду. На тој дужности је остао до одласка 
у пензију 1988. године.

Доласком у Клиничко-болнички центар 
„Звездара“ окупио је екипу младих лекара (хи-
рурга и анестезиолога) за кардиоваскуларну хи-
рургију, успео да набави потребну опрему за 
операције помоћу машине за вантелесни крво-
ток и у сарадњи са својом матичном кућом, Дру-
гом хируршком клиником, и Војномедицинском 
академијом успешно је започета хирургија срца 
и крвних судова у овом клиничко-болничком 
центру.

Проф. Недељковић је коаутор четири мо-
нографије. Објавио је 93 стручна и научна рада, 
од којих су 22 публикована у међународним ча-
сописима, а 71 рад је штампан у националним 
публикацијама.

Био је дугогодишњи активан члан Српског 
лекарског друштва. Захваљујући проф. Недељ-
ковићу стасали су за најодговорније задатке и 
његови сарадници, хирурзи Клиничко-болнич-
ког центра „Звездара“. Лекарски тим ове хи-
руршке клинике је осам година веома успешно 
водио Хируршку секцију Српског лекарског 
друштва (у два мандата је проф. Недељковић 
био председник секције, а генерални секретар 
проф. Марко Контић, а у два мандата је председ-

Проф. др Драгош Недељковић је на Другој хируршкој клиници стекао своје велико хируршко знање 
и искуство факултетског наставника, а своју пуну афирмацију остварио је кроз рад у Клиничко-бол-
ничком центру „Звездара“ и на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду. Од својих са-
радника је захтевао да за сваког болесника и планирану операцију изнесу све неопходне детаље 
патолошког супстрата и план операције. За свако одступање од планираног захтевао је објашњење 
ex tempore, а за сваког пацијента је преузимао одговорност.
Много је труда уложио у образовање младих хирурга, како у стручном, тако и у научном правцу. 
Захваљујући првенствено њему, млади хирурзи су одлазили на усавршавања на најпрестижније свет-
ске клинике (Праг, Берлин, Хјустон, Цирих, Париз). Под менторством или на иницијативу и уз помоћ 
професора Недељковића урађено је неколико магистарских радова и докторских дисертација.
У наставној бази Стоматолошког факултета у Клиничко-болничком центру „Звездара“ унапредио је 
наставу из опште и ратне хирургије, а из редова својих сарадника, хирурга овог центра, створио је 
у кратком року квалитетан наставни кадар. Подстицао је своје сараднике да присуствују стручним 
састанцима, симпозијумима и конгресима у земљи и иностранству, а и сам је учестововао на многим 
скуповима, па је ова установа постала препознатљива у стручним и научним круговима. Његов 
допринос организационом и кадровском унапређењу Хирурше клинике Клиничко-болничког центра 
„Звездара“ забележени су у аналима ове установе, а његово изузетно хируршко знање и умеће, 
благост у односу са болесницима и разумевање и коректност у односу са колегама и данас памте 
његови сарадници и ученици. 

Сећање проф. др Бранислава Донфрида
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ник био проф. Марко Контић, а генерални се-
кретар проф. Бранислав Донфрид).

Проф. др Драгош Недељковић је био члан 
Међународног хируршког друштва, Европског 
друштва за кардиоваскуларну хирургију, Међу-
народног друштва за кардиоваскуларну хирур-
гију „Michael DeBakey“, Међународног друштва за 
кардиоваскуларну хирургију „Denton A. Cooley“ и 
Међународног кардиоваскуларног друштва.

Као највеће признање за свој научни и струч-
ни рад био је избор за редовног члана Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва 
1988. године.

Поред стручног рада, др Недељковић је био 
и активан друштвено-политички радник. Као 
студент је с омладинском организацијом учест-
вовао у три радне акције, и у све три проглаша-
ван ударником. У Другој хируршкој клиници и 
у Клиничко-болничком центру „Звездара“, као 

и на Медицинском и Стоматолошком факулте-
ту, учествовао је у самоуправним органима. 
Био је секретар Удружења универзитетских на-
ставника и члан Суда части Српског лекарског 
друштва.

Указом Председништва СФР Југославије од-
ликован је Орденом рада са златним венцем.

У приватном животу такође је био успешан. 
Сва три његова детета (син и две ћерке) заврши-
ла су факултете, а и све четири унуке такође су 
факултетски образоване. Посебно је био поно-
сан на сина Дарка, који је дипломирао на Архи-
тектонском факултету у Београду, а затим ма-
гистрирао на Институту за уметност и дизајн 
Универзитета у Цукуби, у Јапану. Сада је профе-
сор на смеру за сценски дизајн на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

Проф. Недељковић је преминуо 1. јула 2007. 
године у Београду.
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Лично познанство и разговор с породицом и колегама проф. др Драгоша Недељковића

Проф. др Бранислав Донфрид
Почасни члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва

Професор Драгош Недељковић је као један од најближих сарадника проф. В. Стојановића био међу 
пионирима кардиоваскуларне хирургије у нашој земљи. При томе се увек бавио и општом и абдо-
миналном хирургијом и трауматологијом. Имао је префињену хируршку технику и добро хируршко 
расуђивање. Увек је истицао важност нежног рада са ткивима и техничку перфектност извођења 
операција.
Проф. Недељковић остаће упамћен као човек лепог понашања, савестан хирург са добром опера-
тивном техником, добар наставник и успешан руководилац.

Академик Радоје Чоловића
Из чланка In memoriam. Проф. др Драгош Недељковић (1923–2007)
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Срећко Недељковић је рођен 4. децембра 
1923. године у селу Вирово, које је, према њего-
вим речима, предграђе лепе варошице Ариља у 
сливу Моравице и Рзава. Био је треће од девето-
ро деце Анке и Илије Недељковићa. Основну 
школу је завршио 1935. године у Доњој Кравари-
ци у Драгачеву, а гимназију 1943. у Чачку. Меди-
цински факултет Универзитета у Београду упи-
сао је 1946. године. Током студија је годину дана 
био демонстратор на предмету Физика, а две 
године на предмету Физиологија. Дипломирао 
је 1952. с просечном оценом 9,3, као један од нај-
бољих студената у генерацији.

После завршеног лекарског стажа запослио 
се на Четвртој интерној клиници у Београду, где 
је започео специјализацију из интерне медицине 
код доц. др Божидара Ђорђевића. Специја-
листички испит је положио 1958. године. Од 
тада до 1985. године радио је као лекар интер-
ниста с усмерењем на кардиологију на новоос-
нованој Интерној клиници Б (после трансфор-
мације клиника Медицинског факултета у са-

мосталне организације 1958. године). На овој 
клиници је основао Кардиолошку лабораторију 
и био постављен за њеног шефа.

Године 1961/62. провео је шест месеци у Сје-
дињеним Америчким Државама на специјали-
зацији из биостатистике. Године 1964. провео је 
месец дана у Финској, а 1965. месец дана у Ита-
лији, како би се обучио за рад у међународном 
пројекту Студија седам земаља света.

Хабилитациони рад му је примљен 1966. го-
дине, а 1967. године је одбранио магистарску 
тезу. Докторску дисертацију под насловом Елек-
трошок у лечењу атријалне фибрилације срца 
одбранио је 1969. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду.

У звање асистента на Катедри интерне меди-
цине изабран је 1959. године, у звање доцента 
1970, ванредног професора 1975, а редовног 
професора 1980. године. Био је секретар Катедре 
кардиологије од 1975. до 1985. године, а шеф Ка-
тедре од 1985. до 1989. године. Много пута је био 
ментор, председник и члан испитних комисија 

Проф. др Срећко Недељковић 
(1923–2011)

Члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Шах је научио у 13. години од старијег брата Реље и већ се као ђак гимназије у Чачку афирмисао 
као добар шахиста. Члан Шаховског клуба „Црвена звезда“ постао је 1947. године. Титулу нацио-
налног мајстора освојио је на 4. Првенству Југославије у шаху, које је одржано 1948/49. у Београду, 
а интернационалног мајстора 1950, када су први пут установљене међународне титуле ФИДЕ.
Као интернационални мајстор провео је са државном репрезентацијом српског и југословенског 
шаха од 1950. до 1980. године. У време када је Југославија била друга светска шаховска велесила, 
иза Совјетског Савеза, Срећко Недељковић је доприносио томе као репрезентативац, тренер-секун-
дант и савезни капитен. Као играч освојио је сребрне медаље на европским првенствима у Баден-
Бадену 1957. и Оберхаузену 1961, а био је и члан екипе у 19 пријатељских мечева. Најзначајније 
резултате постигао је водећи државну репрезентацију, укључујући и једну златну олимпијску медаљу 
на Шаховској олимпијади 1950. године у Дубровнику. Био је капитен југословенске репрезентације 
на шаховским олимпијадама у Москви 1956, Хавани 1966. и Буенос Ајресу 1978. и европском пр-
венству у Скари (Шведска) 1980. године. Више од 100 његових одиграних шаховских партија налази 
се у бази података шаховских програма, као што су Deep Fritz и ChessMaster 8000. 
Звање заслужног спортисте Југославије добио је 1957, а национално признање за спортска достиг-
нућа са додатном пензијом за заслужне спортисте – пола века касније.



240

за специјалистичке испите из интерне медици-
не, кардиологије и анестезиологије, као и члан 
комисија за одбрану магистарских, супспеција-
листичких и докторских радова. Био је госту-
јући професор у Хјустону 1970, 1973, 1975. и 
1991. године, у сарадњи са групом Michael Е. 
DeBakey у Baylor College of Medicine, и у Минеапо-
лису 2004. године, у сарадњи са групом Ancel-а 
Keys-a у University of Minnesota. Такође је био гос-
тујући професор у Москви 1967, 1968. и 1986, у 
сарадњи са групом академика Евгенија И. 
Чазова.

Године 1985. изабран је за управника Клини-
ке за кардиологију ОУР Интерна медицина и ту 
функцију обављао до 1987, када је изабран за 
првог директора новооснованог Института за 
кардиоваскуларне болести Клиничког центра 
Србије. На тој дужности је остао до одласка у 
пензију 1989. године. 

Увео је или помогао увођење бројних нових 
метода дијагностиковања, лечења и превенције 
кардиоваскуларних обољења: механокардио-
графске методе за процену функције срца (ба-
листокардиографија, фонокардиографија, апе-
кскардиографија, поликардиографија – Карпма-
нов Myocardial check); регистрација каротидног 
и периферног пулсирања артерија; дилуционе 
методе за процену крвног протока и шантова; 
векторкардиографија, ехокардиографија, кате-
теризација срца и ангиокардиографија (1967); 
трансепталне катетеризације левог срца и потом 
трансбронхијалне артеријске катетеризације ле-
вог срца; примена електрошока, кардиовертер-
дефибрилатора, у лечењу срчаних аритмија и за 
дефибрилацију срца у срчаном застоју и клинич-
кој смрти (1965. године, после претходних екс-
перимената на псима), што је био подстицај за 
оснивање коронарних јединица и побољшање 
поступака реанимације у хируршким салама и 
одељењима интензивне неге; селективна коро-
нарографија (1967). Припремио је и дијагности-
ковао два случаја код којих је екипа др Michael-а 
DeBakey-ја уградила вештачке залиске 1967. го-
дине на Другој хируршкој клиници у Београду. 
Тада је успостављена трајна сарадња са групом 

кардиолога и кардиохирурга окупљених око 
DeBakey-ја и Baylor College of Medicine у Хјустону. 
Интензивно је радио на увођењу електростиму-
лације срца и пејсмејкера у сарадњи са дописним 
чланом Српске академије наука и уметности, 
проф. др Миланом Ђорђевићем. За тај рад су 
1981. године награђени Октобарском наградом 
Града Београда за научна достигнућа.

Професор Недељковић је био саветник за от-
варање коронарних јединица у неколико градо-
ва. У Кардиолошкој лабораторији Интерне кли-
нике Б и касније на Институту за кардиоваску-
ларне болести Клиничког центра Србије обуча-
вани су и дечји кардиолози за инвазивну дијаг-
ностику и интервентну кардиологију са Инсти-
тута за здравствену заштиту мајке и детета Ср-
бије „Др Вукан Чупић“ у Новом Београду и са 
Универзитетске дечје клинике у Београду. Био је 
признат и познат као оснивач српске карди-
олошке школе, у којој је образовано више од 500 
кардиолога из Србије и Црне Горе и створен спе-
цијализовани кадар за примену најсавременијих 
дијагностичких, терапијских и превентивних 
метода код кардиоваскуларних болесника.

Богат опус др Недељковића садржи 556 пуб-
ликација: 395 на нашем језику и 161 на страним 
језицима. Међу њима су 302 публикације у на-
ционалним часописима и зборницима радова и 
93 рада објављена у целини у страним часописи-
ма. Његови су радови, према подацима Универ-
зитетске библиотеке „Светозар Марковић“, ци-
тирани 3.400 пута до 1985. године, највише на 
основу радова у Студији седам земаља света, а 
према подацима Scopus-а, 7.441 пута (H Index 22) 
до 14. новембра 2016. године.

Аутор је књига Електрошок у лечењу ат–
ријалне фибрилације (1970), Артеријска хипер-
тензија (1988), Инвазивна дијагностика у кар-
диологији и кардиохируршка конфронтација 
(1976) и Фактори ризика кардиоваскуларних 
обољења (1988). Коаутор је књиге Кардиоваску-
ларна обољења – епидемиологија и превенција. 
Раковичка студија кардиоваскуларних болести 
– РАСКО (1991). Као круна рада проф. Недељко-
вића у кардиологији су и три издања, с међуна-
родним учешћем, уџбеника и научног дела Кар-
диологија (1986, 1994, 2000), у којима је главни и 
одговорни уредник и у којима су публикована 
наша и светска достигнућа у овој области. 

Написао је 14 поглавља у међународним мо-
нографијама, од којих се издвајају: The Seven Co-

Комисија за споменике и називе улица је на 
седници одржаној 21. марта 2016. године с по-
себном пажњом разматрала и усвојила Пред-
лог да се једној улици у Београду додели назив 
Улица Срећка Недељковића.
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untries Study. A Scientific Adventure in Cardio vascular 
Epidemiology (1994) и Recent Trends in Cardiova-
scular Disease and Risk Factors in Yugosla via. From 
Seven Countries Study, A 35-Year Colla bo rative Expe-
rience in Cardiovascular Disease Epi de miology (1994). 
Објавио је и 71 поглавље у монографијама од на-
ционалног значаја, од којих се издвајају: „Мине-
сота код за класификацију ЕКГ“ у монографији 
Клиничка електрокардиографија (1973) и Карди-
оваскуларна и друга хронична обољења у индус-
тријском басену Раковица, приградским и удаље-
ним сеоским подручјима у проспективној студији 
1972–1978 (1978). Коаутор је монографије Срчани 
блок и пејсмејкери (1981), поглавља „Епидемиоло-
гија и превенција. Поремећаји срчаног ритма“ у 
Интерној медицини (1985), монографије Инва-
зивна дијагностика у кардиологији (1986), Епиде-
миологија и превенција. Хронична масовна обо ље-
ња. Раковичка студија кардиоваскуларних обоље-
ња – РАСКО (1991) и Студија седам земаља света 
у кардиологији (1994).

Учесник је неколико научноистраживачких 
пројеката, од којих су најважнији Студија седам 
земаља света у Србији и Југословенска студија 
прекурсора атеросклерозе код школске деце. 

Др Недељковић је био члан Српског лекар-
ског друштва од 1953. године, секретар Карди-
олошке секције (1963–1965) и њен председник 
(1976–1978). Био је председник Удружења кар-
диолога СФРЈ (1985–1989), почасни председник 
Удружења кардиолога Србије и Црне Горе, члан 
Удружења за атеросклерозу Србије и Црне Горе, 
председник Програмског савета тог удружења и 
члан Медитеранског удружења кардиолога и 
кардиохирурга. Такође је био члан American 

College of Cardiology (1965), оснивач и члан Euro-
pean Society of Cardiology (1987) и члан Њујоршке 
академије наука (1980).

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1979. годи-
не. Био је потпредседник Академије (1990–1996) 
и председник Научне групе за интерну медици-
ну (1996–2000). Редовно је учествовао на науч-
ним и осталим састанцима Академије, одржао 
бројна предавања на научним скуповима Акаде-
мије и био организатор научних скупова Реани-
мација и интензивна нега у интерној медицини 
(са Ј. Павловићем,1982), Липиди и кардиоваску-
ларна заштита (са С. Симеуновићем, 1990), 
Савремена дијагностика у кардиологији (са В. 
Кањухом, А. Милошевићем, М. Остојићем, Љ. 
Јововић, 1993) и Научни скуп у спомен проф. др 
Владану Јосиповићу (са Д. Бошковићем, 1995).

Био је члан Одбора за кардиоваскуларну па-
тологију Српске академије наука и уметности.

Добитник је Награде за животно дело Срп-
ског лекарског друштва (1993) и највеће награде 
овог друштва – „Велики печат“ (2003). Добитник 
је Октобарске награде Града Београда за достиг-
нућа у науци за учешће у Студији седам земаља 
(1970), Седмојулске награде Републике Србије 
за допринос развоју здравства и за учешће у Ра-
ковичкој студији кардиоваскуларних обољења 
(1979) и Октобарске награде Града Београда за 
достигнућа у науци за монографију Срчани блок 
и пејсмејкери, у сарадњи са др Миланом Ђорђе-
вићем (1981). 

Међу бројним осталим наградама и при-
знањима издвајају се: две златне медаље за 
унапређење последипломске наставе на Меди-

Само би се схематски и због систематизације излагања о професору Срећку Недељковићу могло 
писати посебно као човеку, ментору, пријатељу, лекару, педагогу, научнику, глави породице, али све 
је то било сједињено у једној особи као у калеидоскопу дугиних боја. Шта год би из тих области 
написали, не би било довољно импресивно какав је Срећко човек био. Много је ценио и волео друге, 
и чини ми се да му је то било и узвраћено. Увек је био задовољан и срећан постигнутим, скроман, 
али никада у дефанзиви. 
Храбро и честито је живео, храбро нас је и напустио. Песимиста би рекао: штета што смо га изгубили; 
а ја, као један од његових ученика којима је свесрдно пружио могућност да формирам сада познати 
светски тим кардиолога, рекао бих, више оптимистички: пресрећни смо што смо имали једног таквог 
човека за учитеља, ментора и пријатеља. Његове идеје и стандарди које је поставио као човек и 
стручњак остаће вечито да живе. Срећко није био само лекар, педагог, научник и шахиста, већ је 
био – што сам и за његовог живота говорио, и њему и другима – прави народни мудрац. Добро је 
што нам је лествицу поставио тако високо, јер ћемо сви морати вредно да радимо до краја живота 
ако желимо да га достигнемо.

Сећање Миодрага Остојића, ученика, сарадника и  
пријатеља професора Срећка Недељковића
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цинском факултету (1985, 1995), две златне ме-
даље Удружења кардиолога Југославије (1989, 
2001), позлаћена медаља Baylor College of Medicine 
за сарадњу са Медицинским факултетом Уни-
верзитета у Београду (1991), Грамата српског 
патријарха господина Павла (2000) и Magnа 

Cartа Vitae, коју додељује Политика, VIVA за 
достигнућа у медицини (2005). Заслужни је 
грађанин Ариља од 2003. године. 

Проф. др Срећко Недељковић је преминуо 2. 
јануара 2011. године. Сахрањен је у Алеји за-
служних грађана на Новом гробљу у Београду.
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Војислав Николић је рођен 26. марта 1925. го-
дине у Големом Селу код Врања, у скромној сеоској 
породици, од оца Радована, пољопривредника, и 
мајке Стојанке (рођ. Јовановић), домаћице.

Током Другог светског рата Војислава Нико-
лића је заробила бугарска фашистичка окупацио-
на војска и интерниран је у један од радних лого-
ра у Бугарској (1944). Након ослобођења вратио 
се у домовину, прикључио Народноослободилач-
кој војсци Југославије и учествовао у ослобађању 
родне груде од окупатора. Учествовао је у борба-
ма код Бујановца и у ослобађању Косова и Мето-
хије, једног дела Албаније и Црне Горе. Са својим 
ратним друговима препешачио је од Кукса до 
Скадра и натраг, до Призрена и Ђаковице. Јану-
ара 1946. године демобилисан је као несвршени 
ученик гимназије у чину потпоручника.

 Основну школу је завршио у родном селу, а 
гимназију 1947. године у Врању с одличним ус-
пехом. После демобилизације уписао је Меди-
цински факултет Свеучилишта у Загребу (1947), 
где је студирао до 1949. године. Тада је прешао 
на Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду, на којем је дипломирао 10. марта 1954. 
године. Приправнички стаж је завршио 1955. 
године у Војној болници у Нишу. Специјализа-
цију из опште хирургије је обавио у Војној бол-
ници у Нишу и на Војномедицинској академији 
у Београду, а специјалистички испит положио с 
одличним успехом 1963. године. Звање прима-
ријуса стекао је априла 1971, а звање истакнутог 
стручњака Југословенске народне армије новем-
бра 1975. године. Докторску дисертацију под 
насловом Утицај трункалне ваготомије на би-
лијарни систем одбранио је 1981. на Медицин-
ском факултету Универзитета у Нишу.

Од септембра 1955. до децембра 1956. године 
радио је као лекар-секундарац на Хируршком 

одељењу Војне болнице у Нишу. Током рада у 
овој установи непрекидно се усавршавао. Завр-
шио је тромесечни курс из трансфузије крви и 
тако се оспособио за самосталан рад у установа-
ма за трансфузију крви. Курс из трауматологије 
(1962) и урологије (1963) завршио је на Војноме-
дицинској академији у Београду. Усавршавао се 
из грудне хирургије код проф. др М. Будисавље-
вића (Хируршко одељење Института за туберку-
лозу СР Србије у Београду) и проф. др Гинзберга 
(Хируршко одељење Војног института у Београ-
ду). Године 1980. био је на студијском боравку у 
Стразбуру (Француска) код професора Hollendr-
a. Од фебруара 1986. до априла 1988. године ра-
дио је у Либији као грудни и општи хирург.

Децембра 1956. године постављен је за наче-
лника тада основане Станице за трансфузију 
крви при Војној болници у Нишу. На том месту 
се налазио до марта 1961. године. Од 1966. до 
1983. године био је начелник Одељења за хи-
руршке болести Војне болнице у Нишу. У звање 
ванредног професора на предмету Хиругија на 
Војномедицинској академији у Београду изабран 
је 1982. године. Од 1983. био је помоћник управ-
ника за наставу у Војној болници у Нишу. Пен-
зионисан је 1985. године.

Учествовао је на бројним конгресима, симпо-
зијумима и састанцима, на којима је саопштио 
више од 100 радова. У домаћим и страним часо-
писима објавио је више од 80 радова. Био је руко-
водилац неколико научноистраживачких проје-
ката и увео бројне методе у клиничку праксу.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године и активно учествовао у 
њеном раду. Био је један од предавача округлог 
стола Савремене смернице у лечењу улкусне бо-
лести, који је одржан у Академији медицин-

Проф. др Војислав Николић 
(1925–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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ских наука Српског лекарског друштва 1980. 
године.

 Био је активан члан Српског лекарског дру-
штва, члан његовог Управног одбора, Комисије за 
награде и одликовања, председник Подружнице у 
Нишу и члан управе Хируршке секције. Био је члан 
Удружења хирурга Југославије, Међународног ко-
легијума за дигестивну хирургију и оснивач и члан 
Удружења дигестивних хирурга Југославије.

Био је председник Издавачког савета Acta 
medica Medianae, научног часописа Медицин-
ског факултета Универзитета у Нишу.

 За постигнуте резултате у струци санитетски 
пуковник проф. др Војислав Николић је неколи-

ко пута писмено похваљиван. Добитник је Ок-
тобарске награде Града Ниша (1976) и Награде 
ослобођења Града Ниша (1976), Јубиларне ме-
даље Руске Федерације поводом 50 година побе-
де (1995), Захвалнице Хируршке секције Срп-
ског лекарског друштва (1995) и три армијске 
награде. 

Носилац је осам ратних и мирнодопских 
одликовања. 

У браку са супругом Милицом (рођ. Милоса-
вљевић), дерматологом, има ћерку Љиљану 
(1956), такође лекара.

Преминуо је 2008. године у Нишу.
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Др сц. мед. Раде Р. Бабић
Центар за радиологију Клиничког центра у Нишу

Доц. др Гордана Станковић-Бабић
Медицински факултет Универзитета у Нишу

Доц. др Никола Павловић
Медицински факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Војислав Николић се током целог свог радног века непрекидно усавршавао и настојао да 
усвоји и уведе што већи број нових метода у рутински рад. Био је општи хирург, „један од последњих 
универзалних стручњака“, али се највише бавио торакалном и абдоминалном хирургијом. Из тих 
области су били и његова докторска дисертација и највећи број објављених радова.
Увођењем тимског рада, непрекидним унапређивањем свог стручног и научноистраживачког рада, 
као и подстицањем и подршком својих сарадника у том раду, професор Николић је допринео да 
Војна болница у Нишу постане значајна научна и здравствена установа.
Марљивост, вредноћа и љубав према медицини и хирургији створиле су од санитетског пуковника 
проф. др Војислава Николића угледног стручњака од реномеа у земљи и иностранству.
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Писати о Гојку Николишу је деликатан зада-
так. О њему је написано подоста штива и књига, 
тако да је врло тешко наћи непознате чињенице 
из живота и рада овог лекара, чији је живот сам 
по себи „велики роман“.

Двадесет година од смрти генерала Николи-
ша је довољно велика историјска дистанца да се 
могу донети правични судови о његовом животу 
и делу. Његова личност је вишеслојна: био је ле-
кар, борац против фашизма, руководилац сани-
тета велике армије, познати књижевник, поли-
тичар и академик.

Гојко Николиш је рођен 11. августа 1911. го-
дине у селу Сјеничак, код Вргинмоста, на Кор-
дуну, питомом побрђу на простору између Кар-
ловца и Вргинмоста. Смештен на обронцима 
Петрове горе, богат је пашњацима и бројним 
изворима бистре воде. Гојко је потицао из свеш-
теничке породице. Његов отац Михаило био је 
прота, који је службовао у селу Сјеничаку. У по-
родици која је имала седморо деце, он је био 
најмлађи, а самим тим и мажен и пажен. После 
завршене основне школе у родном селу, коју је 
водио његов отац, уписао је гимназију у Карлов-
цима. Завршио је ниже разреде, па се 1922. годи-
не упутио у Београд, где је његов старији брат 
Душан студирао медицину. Како се није могао 
уписати у београдске школе, послао је молбу да 
га приме у Карловачку гимназију, где је као дете 
упокојеног свештеника имао неке приоритете. 
Становао је у интернату „Стефанеум“, намење-
ном деци свештених лица. Строга дисциплина и 
„калуђерски режим“ условили су добре успехе у 
гимназији. Занимао се за друштвене науке и 
књижевност, па се предвиђало да ће студирати 
правне или филозофске науке.

После завршене гимназије, без средстава за 
живот, сналазио се по Београду. Срећа му се нас-

мешила када је открио конкурс који је расписала 
краљевска војска за стипендирање војних пито-
маца – медицинара. Студије медицине схватио 
је озбиљно. Давао је испите редовно. Становао 
је у посебном студентском дому намењеном 
„елитним кадровима краљевске војске – студен-
тима медицине“. Ту, у интернату, живеле су две 
врсте студената: будући лекари из угледних бе-
оградских породица, којима је унапред обез-
беђена каријера по војним болницама, и амби-
циозни студенти из провинције, који су били 
предвиђени за службу у провинцијским 
гарнизонима.

Николиш је врло сликовито описао атмосфе-
ру и ситуацију на Медицинском факултету три-
десетих година двадесетог века. Дао је врло 
илустративан опис својих професора, које је 
сврстао у групе према „критерију вредности 
предавања“: а) квалитетни предавачи и добри 
познаваоци материје; б) добри предавачи и пе-
дагози; в) квалитетни стручњаци, слаби преда-
вачи; г) незаинтересовани за струку и за преда-
вања. (Неки професори из те предратне гарни-
туре предавали су и мојој генерацији. Верујем да 
бисмо им и ми дали сличне оцене. Уосталом, то 
је уобичајен статус на свим факултетима.)

На факултету је активно учествовао у цело-
купном стручном и друштвеном животу. Гене-
рација студената пролетера била је врло ангажо-
вана. Имали су јаку организацију Савеза кому-
нистичке омладине Југославије, у коју је Гојко 
примљен 1933. године. Као по правилу, лево 
оријентисани интелектуалци потицали су из 
свештеничких и учитељских породица.

Медицински факултет био је гнездо антифа-
шистичког покрета београдских студената. Тада 
су на истом факултету студирали Нешковић, 
Авдо Хумо, браћа Мома и Дража Марковић, 

Академик Гојко Николиш 
(1911–1995)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1970.  
Професор Војномедицинске академије у Београду
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Драгић Ковачевић, Мариновић и многи други 
који су погинули у рату или касније били поли-
тичари у време југословенског социјализма.

Гојко Николиш је био човек са врло осетљи-
вим чулима за социјалне проблеме сиромашних 
слојева становника. Као студент написао је за-
пажен рад о проблемима пролетерске сиротиње 
у Јатаган-мали и на Чукарици. Рано је легитими-
сао свој идеолошки став у друштвеној полити-
ци. Године 1935. постао је члан Комунистичке 
партије Југославије, што је био одлучујући потез 
у његовом животу. Статус комунисте одредио је 
ток његовог живота.

На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду дипломирао је 1936. године. Наредне 
године (1937) определио се да учествује у анти-
фашистичкој борби у Шпанији. Као члан Интер-
бригада био је на ратиштима Шпаније бранећи 
републику. Хитлеров Рајх, Мусолинијева Ита-
лија и Франкове легије напале су шпанску репу-
блику. Десетине хиљада интелектуалаца широм 
света стале су у одбрану шпанског народа. После 
пораза Интербригада и републиканске војске др 
Гојко Николиш се са друговима нашао у логору 
који су формирали француски капиталисти да 
би казнили тзв. комунистичке борце.

У Шпанском рату Николиш је савладао прве 
лекције из ратне медицине, био је и хирург и 
епидемиолог и организатор санитета бригаде. У 
Шпанији је добио револуционарно име „Меди-
ко“, које му је остало целога живота. Много де-
ценија касније тиме су га ословљавали преживе-

ли шпански другови.
Почетак Другог светског рата дочекао је у 

Загребу, где је стажирао. Као и сви Срби, осетио 
је мирис смрти и повукао се у родни Кордун, где 
су организовани одреди за одбрану од фашиста. 
Капитулација Југославије и расуло војске, издаја 
Хрвата и формирање Независне Државе Хрват-
ске унели су велике забуне и страх међу Србе. 
Гојкова ситуација се компликовала и породич-
ним стањем. Управо те године оженио се коле-
гиницом Иванком Муачевић из Осијека, која је 
очекивала дете, па су се скривали у Београду.

Гојко је преко партијске везе отишао у Краље-
во, где је већ био формиран Партизански одред. 
Иванка је дете илегално пренела у Хрватску и 
оно је предато на бригу једној породици у Вуко-
вару. Усташе су 1942. године убиле др Иванку 
Муачевић-Николиш. Гојко је своју ћерку видео 
тек по ослобођењу 1944. године у Вуковару.

Године 1941. именован је за начелника Сани-
тетског одељења при Врховном штабу Парти-
занских одреда и Народне војске Југославије. 
Сву трагедију партизанских бораца у Народно-
ослободилачкој борби коју је и сам доживео – од 
Златиборског покоља рањеника, преко Неретве 
и Сутјеске, до Сремског фронта – Николиш је 
описао у својој чувеној књизи Коријен, стабло, 
паветина. Драму коју је преживљавала парти-
занска војска Николиш је преточио у изузетно 
литерарно дело. Тежак задатак начелника сани-
тета обављао је с великом пожртвованошћу, 
надљудским напорима и тешким емотивним 

Живот и дело Гојка Николиша, међутим, било би погрешно гледати 
само кроз призму његовог лекарског звања. Није претерано ако се 
тврди да је проф. др Николиш био интелектуалац ренесансног обра-
зовања. Његови интелектуални хоризонти прелазили су оквире ме-
дицинског интересовања. У суштини свог хуманог бића био је кос-
мополит, човек хумане социјалне оријентације, левичар – комуниста 
без догматских ставова. Доследно је припадао кругу марксистичких 
филозофа. Својом антиратном оријентацијом био је мисионар који 
је диљем света, од Јужне Америке до Индије и Кине, говорио о стра-
хотама рата и погубности ратних збивања на судбину човечанства. 
Међу стручњацима војног санитета био је познат и уживао је углед 
човека који је „на делу и конкретно организовао санитет у немо-
гућим условима рата“. Радио је много на афирмацији партизанске 
борбе и њених актера у победи над фашистима.

Владимир Јокановић и Марјан Новаковић
Из књиге О животу и делу Гојка Николиша
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стресовима. Никада се није могао ослободити 
слике остављених рањеника на Златибору, тифу-
сара на Неретви и ужасних погибија на Сутјес-
ци. Треба имати доста маште да би се замислио 
ужас рата који су водили партизани. Стотине 
промрзлих на Игманском маршу, десетине 
рањених, безброј оболелих од тифуса, а само де-
сетак лекара, без великог искуства, без лекова и 
инструмената, без превозних средстава. Те стра-
вичне слике рата и погибија усадиле су Николи-
шу идеју санитарног борца за цели живот.

У послератном периоду сву своју енергију ус-
мерио је ка организацији здравствене службе, 
како у војсци, тако и у цивилству. Борио се на 
свим фронтовима друштва за бригу о инвалиди-
ма и борцима Народноослободилачке борбе. 
Борио се за изградњу болница, домова здравља 
и здравствених станица у забаченим крајевима 
Југославије. Није заборавио крајеве и људе који 
су хранили и чували рањене партизане.

Његовом заслугом основана је Војномеди-
цинска академија као најважнија установа вој-
ног санитета. Донео је решење да војне болнице 
буду у служби грађанства. Пуних 35 година био 
је први човек војног санитета. Његове заслуге за 
здравствену службу Југославије су трајне и за 
данашње генерације лекара и становништво оне 
велике Југославије. Велике војне болнице у Бео-
граду (Војномедицинска академија), Загребу 
(Дубрава), Сарајеву, Сплиту и Скопљу идејна су 
замисао и реализација Гојка Николиша. Имао је 
визионарске планове и кордунашку упорност да 
се избори за њихово остварење.

Стицајем околности, први пут сам видео Гојка 
Николиша 1943. године у партизанској болници 
на Корићанима, где је моја мајка била помоћница 
др Лепој Перовић, лекарки V корпуса. Било је то 
после пробоја са Сутјеске, када се Врховни штаб 
лоцирао на Петровом пољу, 40 километара удаље-
ном од Травника (Влашићка висораван). Други 
мој сусрет са генералом Николишем био је 1961. 
године, када сам тражио специјализацију на Вој-
номедицинској академији. Били су то сусрети без 
икаквог значаја за Николиша, али су се мени уре-
зали у памћење. Трећи период „дружења“ са гене-
ралом био је године 2010–2011, када је руковод-
ство Војномедицинске академије одлучило да се 
начелнику санитета Југословенске народне ар-
мије, народном хероју проф. др Гојку Николишу, 
генерал-пуковнику, подигне спомен-биста у пар-
ку испред ове здравствене установе. Покушао сам 

да овековечим лик знаменитог колеге у бронзи. 
Том приликом сам, уз коауторство генерала Ма-
ријана Новаковића, написао монографију О жи-
воту и делу Гојка Николиша, у издању Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва. 
Ради целовитости сагледавања личности и дела 
Гојка Николиша, неопходно је биографији наче-
лника санитета Југословенске народне армије, 
генерала и народног хероја додати и значајан рад 
на другим пољима која је засадио семеном које је 
дало плодове вредне пажње.

Проф. др Гојко Николиш је, поред организа-
ције санитета у рату и миру, био аутор више од 
100 радова о различитим питањима ратне и 
мирнодопске медицине и запажених текстова из 
историје здравствене културе и здравства на те-
риторији Југославије. Био је чувен члан Друштва 
за историју здравствене културе, а у једном пе-
риоду и његов председник.

Не може се занемарити ни политичко дело-
вање и утицај Гојка Николиша у послератној Ју-
гославији. Био је члан Антифашистичког већа 
народног ослобођења Југославије (АВНОЈ), члан 
Централног комитета Савеза комуниста Југо-
славије, посланик Савезне Скупштине у неколи-
ко мандата и амбасадор Југославије у Индији.

Истински се залагао за права становништва 
на бесплатну здравствену заштиту и развој ви-
соког школства у здравствене сврхе. Био је члан 
Савета Медицинског факултета Универзитета у 
Београду.

Као цењен научник примљен је у Српску ака-
демију наука и уметности 1970. године, а био је 
и члан Југословенске академије знаности у 
умјетности у Загребу.

У историји српске књижевности немогуће је 
заобићи и књижевно дело Гојка Николиша, чла-
на Удружења књижевника Србије. Мемоарска 
књига Коријен, стабло, паветина убраја се у нај-
бољу мемоарску литературу на српском језику. 
Књига је награђена НИН-овом наградом. Такође 
је написао запажено дело о своме земљаку Сави 
Мркаљу под насловом Сава Мркаљ – повијест о 
једном страдалнику. Запажени су и написи о 
школовању у Сремским Карловцима објављени 
у Летописима Матице српске.

На крају овога текста о проф. др Гојку Нико-
лишу, члану Академије медицинских наука Срп-
ског лекарског друштва, треба рећи да је он био 
и велики трагичар наше историје двадесетог 
века. Доживео је велике стресове како на поро-
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дичном, тако и на друштвеном плану. Партија 
којој је припадао педесет година издала је њего-
ве идеале, те је он демонстративно напустио Са-
вез комуниста Југославије 1984. године. На по-
родичном пољу такође није имао много среће: 
његова прва супруга је погинула, а другу је, како 

је сам говорио, „издао“, као и децу, вођен снаж-
ним емоцијама.

Крај је дочекао далеко од завичаја, у Францу-
ској. Умро је 11. јула 1995. године. Сахрањен је по 
властитој жељи у тишини на Топчидерском 
гробљу.
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Ненад Обрадовић је рођен 21. септембра 
1919. године у Мидланду (Пенсилванија, САД) 
од оца Матије и мајке Петре, пореклом са Баније. 
Рано детињство је провео у Америци, где је за-
вршио и основно школовање, али су родитељи 
одлучили да се 1931. године врате у своју земљу 
са свe троје деце (брат Јован је рођен 1917, а сес-
тра Славка 1921. године). Повратак у завичај 
родитеља, отварање ресторана-пансиона у То-
пуском и наставак школовања у гимназији (Гли-
на, Карловац и Сисак), коју је завршио с одлич-
ним оценама, омогућили су му да 1939. године 
упише студије медицине на Медицинском фа-
култету Свеучилишта у Загребу.

Почетак Другог светског рата и формирање 
Независне Државе Хрватске прекинули су њего-
во студирање, а он је морао да бежи за Србију, у 
Београд, где је као избеглица стигао у мају 1941. 
године. Одмах су га распоредили да ради на 
рашчишћавању рушевина и уједно буде болни-
чар у тим акцијама. Као млад човек и интелекту-
алац, повезао се убрзо са ослободилачким 
покретом и уступио им санитетски материјал, а 
већ у августу 1941. као обичан борац отишао је 
у партизане. Са Српским посавским одредом је 
отишао према Ужицу и планини Тари, где је у то 
време била слободна територија. Падом Ужичке 
републике, у децембру исте године, при поку-
шају пробијања према Босни, заробили су га 
четници са већом групом другова код Ваљева и 
одмах га предали Немцима. Одведен је у злоглас-
ни логор Бањица, где је већина његових другова 
стрељана, а он имао „срећу“ да га у априлу 1942. 
транспортују преко Аустрије и Немачке у далеку 
Норвешку на рад. Иако су му тада логорске вла-
сти нудиле блажи третман као рођеном Амери-
канцу, он се изјаснио само као Србин (никада до 
краја живота није прихватио америчка докумен-

та, иако су му нуђена и на њих је полагао пуно 
право). Због тога је најпре одведен у концентра-
циони логор Берген, а потом у још злогласнији 
логор Карасиок, који се налазио у поларном кру-
гу вечите студени и мраза. Од 5.000 логораша 
одведених у тај логор, страхоте и рат је прежи-
вела само четвртина заробљених, међу којима је 
био и Ненад. После много мука вратио се у своју 
земљу тек крајем лета 1945. године. У Топуском 
није било више никога од његове породице – оца 
су му убиле усташе у Јадовном, мајка му је одмах 
потом умрла, сестра је послата код неке родбине 
у Карловац, а о старијем брату нико ништа није 
знао. Ипак, преко Црвеног крста сазнао је да му 
је брат Јован (Џон) жив, јер се у предвечерје рата 
склонио из Загреба, где је боравио, и вратио се у 
Америку. Тамо је завршио војну академију, по-
том ратовао у америчкој војсци на тлу Европе и 
као амерички мајор и ратни херој након осло-
бођења остао у савезничким снагама у Немачкој, 
одакле је такође трагао за члановима породице. 
Судбина је удесила да се браћа никада не сретну, 
јер је приликом доласка на договорени сусрет у 
нашој земљи амерички џип с његовим братом и 
осталим путницима у возилу налетео на заоста-
лу мину, те су сви погинули. Посмртни остаци 
његовог брата су пренети у САД и сада почивају 
на чувеном војном гробљу Арлингтон уз остале 
америчке хероје и великане.

Након повратка у земљу Ненад је наставио 
започете студије медицине на истом факултету 
у Загребу, где је упознао Даницу Симоновић, 
студенткињу медицине из Сремске Каменице и 
будућу супругу, из чувене лекарске породице 
Симоновића (отац и стричеви су јој били чувени 
лекари тог времена, а и она је касније постала 
врстан дечји лекар, угледајући се на свог чувеног 
суграђанина – Јована Јовановића Змаја). Заједно 

Проф. др Ненад Обрадовић 
(1919–2015)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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су дипломирали 1950, а исте године им се родила 
кћерка Милана (данас лекар – пластични и ре-
конструктивни хирург).

После дипломирања примљен је да ради у 
Главној покрајинској болници у Новом Саду, код 
знаменитог хирурга прим. др Владимира Јако-
вљевића, где је остао непрекидно до 1984. годи-
не, када је отишао у заслужену пензију.

Специјалистички испит из опште хирургије 
положио је 1955. године у Београду, а те године 
родио му се и син Јован (данас лекар – општи и 
васкуларни хирург). Ипак, године које су усле-
диле биле су период исцрпљујућег даноноћног 
рада у ондашњој оскудици.

Оснивањем Медицинског факултета Универ-
зитета у Новом Саду 1960. године, ради ојачања 
кадровске базе за потребе наставе, уз стручни 
рад др Обрадовић је наставио са даљим личним 
усавршавањем и научноистраживачким радом. 
Најпре је 1964. године одбранио хабилитациони 
рад, а потом 1972. и докторску дисертацију под 
насловом Акутни панкреатитис са клиничког 
и експерименталног аспекта. Пошто је поље ње-
говог ужег клиничког и експерименталног рада 
и интересовања била хепатобилијарна и интес-
тинална (дигестивна) хирургија, био је иниција-
тор оснивања Центра за експерименталну хи-
рургију покрајинске болнице. У њему су млађи 
хирурзи – не само из Новог Сада већ и из Бео-
града и Скопља – реализовали многе научне 
пројекте из домена трауме, трансплантације 
органа, хирургије асцитеса и портне хипертен-
зије, те на животињским моделима радили ма-
гистарске и докторске радове.

Доласком проф. др Драгољуба Димковића за 
руководиоца Хируршке клинике у Новом Саду 
1962. године, др Ненад Обрадовић постао је на-
челник Одељења опште (абдоминалне, ендокри-
не и васкуларне) хирургије (касније је ово оде-
љење прерасло у две независне клинике) и био 
изабран за асистента Медицинског факултета 

Универзитета у Новом Саду. Већ 1964. године, 
након хабилитације, изабран је за доцента (ре-
изабран је у исто звање 1969. године), ванредни 
професор је постао 1973, а редовни професор 
хирургије 1977. године. 

На Медицинском факултету обављао је мно-
ге дужности: председника Савета обе институ-
ције, шефа Катедре за хирургију, председника 
Комисије за полагање специјалистичког испита 
из хирургије. Био је ментор у изради пет магис-
тарских теза и четири докторске дисертације, а 
у неколико наврата председник комисије за њи-
хову одбрану на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Новом Саду.

У времену у којем је радио научна продукција 
појединаца није могла бити импозантна нити по 
броју, нити по врхунским дометима, али је он 
ипак објавио у целини 80 стручних радова из 
свих области абдоминалне (дигестивне) хирур-
гије, грудне трауме и експерименталне хирургије, 
од којих је 10 објављено у зборницима радова с 
међународних конгреса, док су остали прилози 
штампани у домаћим часописима и зборницима 
радова са домаћих симпозијума, научних саста-
нака и конгреса. Био је учесник по позиву неко-
лико међународних конгреса: у Давосу (Швајцар-
ска) из области експерименталне хирургије 
(1971), Сан Рему (Италија) из области дигестив-
не хирургије (1971), када је био један од утемељи-
вача тада основаног Међународног колегијума 
дигестивне хирургије, у Стразбуру (Француска) 
из области хирургије (1974). Био је активни учес-
ник свих домаћих хируршких конгреса, симпо-
зијума и научних састанака, од којих је многе и 
организовао са својим сарадницима.

Један је од оснивача Знанственог друштва ди-
гестивних хирурга Југославије (1978), где је био 
члан Управног одбора и Уредништва часописа 
тог друштва.

Члан Српског лекарског друштва био је од 
почетка лекарске каријере, а његов почасни члан 

Проф. др Ненад Обрадовић ми остаје у памћењу као патриота, ерудита с којим се могло разговарати 
о свему – од историје, књижевности, уметности и спорта до медицине. Толерантан руководилац, 
хуман и поштен лекар, одличан хирург и педагог, који ми је омогућио да већ као млад асистент уз 
његов надзор обављам самостално и теоријску и практичну наставу из хирургије студентима меди-
цине. Саветима је усмеравао хируршке каријере својим сарадницима, истински се радовао њиховим 
успесима и подизању нивоа стручнога рада у целини. Посебно је инсистирао на потреби да млади 
хирурзи овладају, поред хируршке технике, и методама научног рада.

Сећање проф. др Светолока Аврамова, ученика и сарадника проф. др Н. Обрадовића
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постао је 1978. године. Био је председник 
Покрајинског одбора Српског лекарског 
друштва, председник Хируршке секције Српског 
лекарског друштва и члан Удружења хирурга 
Југославије, и на свим тим функцијама је радио 
предано и одговорно. 

Био је такође дугогодишњи председник Удру-
жења југословенско-норвешког пријатељства. 

У Академију медицинских наука Српског ле-
карског друштва изабран је само неколико годи-
на након њеног оснивања, априла 1979. године. 
Иако је у пензију отишао већ 1984, он је својим 
утицајем на млађе колеге и њиховим подсти-

цањем радио на подмлађивању састава Акаде-
мије и дочекао да своје директне сараднике и 
ученике (Б. Даничић, С. Аврамов, Р. Цвијано-
вић) види у њеним редовима.

За свој рад је добио бројна признања и зах-
валнице од Српског лекарског друштва, Меди-
цинског факултета Универзитета у Новом Саду, 
Савеза лекарских друштава Југославије и удру-
жења хирурга.

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрном звездом (1962) и Орденом Републике 
са сребрним венцем (1980). 

Умро је у лето 2015. године у 96. години.
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Будимир Павловић је рођен 21. јула 1929. го-
дине у Београду. У шали је говорио да је, према 
месту рођења, први Београђанин, јер је рођен на 
темељима престонице. Крштен је у војничкој 
цркви Ружици августа 1929, на дан када је краљ 
Александар објавио уједињење, па је говорио да 
је он и први Југословен. Отуда му и име Буди-
мир. Као дете официра, ађутанта пука, живео је 
у кругу касарне Другог пешадијског пука војске 
Краљевине Југославије, на Калемегданској тера-
си. Ипак, ова чињеница донела му је мир и спо-
кој само у раној младости.

Павловићи су угледна српска породица из 
Сремских Карловаца, где су их звали „Табакови“, 
позната у историји Срба у Војводини уопште, као 
и у вези са оснивањем Матице српске и пре до-
ласка у Нови Сад. Деда Стефан био је државни 
чиновник и добротвор Народног позоришта у 
Београду, како је на плочи у холу трајно записа-
но. Српска културна историографија забележила 
је још два Павловића: очеви стричеви Теодор и 
Јован били су оснивачи и добротвори, велики 
стубови просвете и културе свога доба. Теодор је 
био публициста и секретар Матице српске. У ча-
сопису Световид је поводом његове смрти напи-
сано: „Он је бранитељ имена српског, равнатељ 
за част и славу рода српског и просветитељ доба 
свога.“ Јован је био професор, оснивач и дирек-
тор гимназије на Цетињу и донатор за ново здање 
гимназије у Сремским Карловцима. Запамћен је 
као публициста, али и оснивач бројих српских 
гласила и других публикација које је издавала 
Матица српска, као и листа Панчевац. Био је ми-
нистар просвете и црквених дела у Црној Гори и 
успео да тамо доведе др Милана Јовановића Ба-
тута на место начелника санитета.

Породица очеве мајке Љубице такође је оста-
вила дубок траг у српској књижевности. Њена 

тетка Милица Стојадиновић Српкиња била је 
прва српска песникиња.

Будимирова мајка Бранислава, рођена Цве-
тковић, била је удата у познату свештеничку по-
родицу. Супруг Бранислав је као војни свеште-
ник са српском војском прешао Албанију, а по-
сле служио као парох храма Св. Александра 
Невског у Београду. Баба по мајци Наталија Ћи-
рић била је једна од првих наших девојака које 
су завршиле студије филозофије.

Будимир Павловић се оженио Радмилом Вуко-
тић из познате црногорске породице, која је била 
у блиском роду са сердарем Јанком Вукотићем и 
краљицом Миленом. Супругу Радмилу упознао је 
приликом једне посете оцу у Билефелду у СР Не-
мачкој, где је службовао, а она била код родбине. 
Венчање је уприличено у Цркви Св. Александра 
Невског, а вест су објавили у листу Политика, што 
тада није био обичај, те су били под присмотром 
тадашње власти, док је младожења говорио „да 
живи из ината“. Имају сина Бранислава, инжењера 
информатике, и кћерку Лидију, балерину у Народ-
ном позоришту у Београду.

Ретко ко од наших лекара има живот, па и би-
ографију препуну невоља, а није их заслужио 
својим чињењем, као што је он, јер је васпитаван 
да буде поштен и радан, да воли своју отаџбину. 
Невоље су настале због очевог занимања и ње-
гове оданости Двору.

Био је основац на Аутокоманди, а затим на 
Дорћолу, где је у разреду било доста јеврејске 
деце која су касније страдала у логорима. Ос-
новну школу завршио је у Крушевцу, вежбао у 
соколском подмлатку, учио да свира клавир и 
наступао на Светосавском балу. Отац је 1939. го-
дине премештен у Подгорицу, где је Будимир 
наставио први разред гимназије, оболео од мала-
рије и где га је затекао рат. Отац је одмах после 27. 

Др сц. мед. Будимир Павловић 
(1929–2015)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Примаријус од 1980. 
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марта 1941. отишао на Скадарски фронт, а после 
капитулације Југославије није хтео да се преда 
Италијанима. Убрзо затим официрске породице, 
као непожељне, морале су да се врате у Србију. 
Павловићи су тамо оставили све – па и оно 
највредније: уметничке слике, икону, кандило и 
стилски намештај, наслеђе из Сремских Карло-
ваца – и дошли у бомбардовани Београд, где се 
отац крио, а деца Будимир и Бранко уписана у 
школу као избеглице. Наређено им је да се иселе 
у унутрашњост, у село Будимирове мајке, али су 
успели да се после жалбе врате у своју кућу.

У јануару 1942, после упада у њихову породич-
ну кућу на Дорћолу, одвели су оца као југословен-
ског официра у заробљеништво у Пољску, у руд-
ник код Познања, одакле је пребачен у Оснабрик, 
да би по завршетку рата 1945. године ступио у 
британску војну службу у Билефелду у СР Немач-
кој, у истом чину као пре рата, и ту радио до смр-
ти 1966. године. Отац се никада није вратио у 
земљу. Будимирова мајка, која се с оцем дописи-
вала и посећивала га врло често, била је саслуша-
вана и малтретирана, исто као и Будимир.

У петом разреду гимназије доживео је да га 
изводе из разреда и траже да зовне оца из Немач-
ке „да га убију“, а њему су стављали забране јер је 
„храњен краљевским млеком“. Из школе су га 
повели у Одељење за заштиту народа (ОЗНА), а 
он је успут из џепа извадио слику краља и појео 
је, да му не би правили компликације. Написао је 
оцу писмо да не долази „јер хоће да га убију“. Кас-
није му је отац, који га је послушао, говорио да је 
на њега поносан и писмо је чувао годинама.

Убрзо је кроз књигу школских наредаба у Пр-
вој мушкој гимназији саопштено да се истерује 
из свих школа у држави без права да полаже при-
ватне испите. Већ од шеснаестe годинe својим 
радом почео је да издржава мајку и млађег брата 
радећи најпре у штампарији. На Грудном 
одељењу Општедржавне болнице је као помоћни 
лаборант прао пљуваонице туберкулозних бо-
лесника, а потом је постао писар клинике до од-
ласка у војску. Једнe ноћи у Словенији, док је био 
на војничкој стражи, спасио je десет задружних 
крава из штале у пламену ризикујући сопствени 
живот. Као награду за овај подвиг добио је ре-
шење којим му се укида забрана на школовање и 
постао је писар у штабу. Од оца из Немачке је 
добио писмо које је наглас прочитао пред старе-
шинама: „Драги мој сине Будо. Од оца војника 
мoра бити добар војник син. Воли те твој тата.“

Полагао је приватно разреде у крушевачкој 
гимназији и Трећој мушкој гимназији у Београ-
ду. Упоредо са студијама медицине, које је запо-
чео 1956. године, радио је са завршеном Вишом 
медицинском школом као лаборант у Инсти-
туту за туберкулозу, а касније као медицински 
техничар у Градском заводу за хитну медицин-
ску помоћ, и предавао практичну наставу из хи-
рургије у Вишој медицинској школи. После ди-
пломирања на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду 1970. године наставио је рад у 
истој установи, стално у ноћној смени, указујући 
хитну медицинску помоћ до пензије.

Специјалистички испит из опште медицине 
положио је 1980, када је унапређен и у звање 
примаријуса. Докторску дисертацију под насло-
вом Санитетска евакуациона средства у рато-
вима Србије од 1876. до 1918. одбранио је 1986. 
Следеће године (1987) изабран je за научног са-
радника. И поред свих услова, није се нашао на 
челу Градског завода за хитну медицинску по-
моћ и 1990. је пензионисан.

Од студентских дана бавио се историјом ме-
дицине и већ у трећем семестру 1960. године 
написао рад Први почетак развоја српске меди-
цине, који је објављен у Медицинском подмлат–
ку у време када је Секцију за историју медицине 
водио санитетски генерал у пензији др Влади-
мир Станојевић. Следећих пет и по деценија нај-
више се бавио средњовековном медицином, ис-
торијом српског војног санитета и животом и 
делом знаменитих лекара у Србији 19. и 20. века. 
Објавио је из клиничке праксе и историје меди-
цине више од 200 радова. Истицао је радове: Уло-
га санитетских возила у ратовима за осло-
бођење Србије; Медицински елементи у закони-
ма Црне Горе; Од варошке амбулаторије до ста-
нице хитне помоћи у Београду; Порођај у кући и 
санитетским колима. Написао је 15 моногра-
фија и сценарио за два филма.

Др Будимир Павловић је један од оснивача 
Музеја српске медицине Српског лекарског 
друштва, за који је дуго година сакупљао експо-
нате и документацију. Уредио је сталну поставку 
Музеја, који је као и Српско лекарско друштво 
1990. године пресељен у Прву варошку болницу 
на Палилули, и био кустос док год је Друштво 
било његов власник.

У Центру за мултидисциплинарне студије пре-
давао је историју српске медицине и свакодневно 
помагао колегама у истраживању разноврсних 
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тема у оквиру радова, магистеријума и доктор-
ских теза, сценарија за филм и писању књига.

Године 1988. предложио је да се у порти мана-
стира Студеница, задужбини Стефана Немање, 
подигне спомен-обележје, јер је ту била прва 
српска болница. Предлог су прихватили Српско 
лекарско друштво и његов тадашњи председник 
проф. др Војин Шуловић, те је споменик, рад 
вајара Небојше Митрића, откривен за време 
трајања Конгреса лекара, „који треба да буду по-
носни што њихова наука зна свој почетак“, како 
је тада истакнуто.

Често је држао предавања по позиву из исто-
рије медицине указујући домаћој, али и међуна-
родној јавности, на њен недовољно познат раз-
вој и значај и допринео афирмацији наше 
медицине.

Био је председник Друштва српске словес-
ности „Орашац“, а приликом прве посете Алек-
сандра Карађорђевића земљи лекар у његовој 
пратњи. Био је члан управе Верског добротворног 
старатељства епархије београдско-карловачке, 
члан Одбора храма Св. Александар Невски, члан 
Управе „Соко Београд“, почасни члан Академије 
историје медицине у Македонији и члан Међуна-
родног друштва за историју медицине (Société 
Internationalе d’Histoire de la Médecine) у Паризу.

Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство.

Далеко највише дао је Српском лекарском 
друштву и био кустос Музеја српске медицине и 
председник Секције за историју медицине.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1988. годи-
не и активно учествовао у њеном раду. С акаде-
миком В. Шуловићем организовао је научни 
скуп под називом 70. годишњица пробоја Солун-
ског фронта и завршетка I светског рата (1988). 

Управа Друштва за неговање традиције осло-
бодилачких ратова Србије до 1918. одликовала 
га је Орденом српског ратника, добио је писано 
признање за реализацију изложбе „Свет ме-
рења“ Музеја науке и технике, Повељу Студе-
ничке академије за допринос историји српске 
медицине и подизање спомен-обележја и Грама-
ту Српске православне цркве за активно учешће 
у Епархијском добротворном старатељству.

Од Српског лекарског друштва је, поред На-
граде за организацију здравствене службе 
(1994), добио и посебну награду, установљену 
њему у част – „Златни кључ Српског лекарског 
друштва“.

Преминуо је 2015. године у Београду, где је и 
сахрањен.

Ретки су лекари у Србији који су се тако својски 
занимали за нашу прошлост и историју медици-
не и толико часно служили Српском лекарском 
друштву. Деценијама је био у Музеју прави до-
маћин, чувар српске лекарске традиције и бес-
компромисни борац за истину. Добитник је је-
динственог признања „Златни кључ“, награде за 
храброст коју је испољио бранећи просторије 
Музеја од насилничких напада и сачувао му-
зејски кључ. Само да је то урадио за лекарско 
друштво било би довољно за један живот.
Др Буда је знао да жели и знао да се радује. 
Знао је вредност ствари и чувао светиње нашег 
напаћеног народа. Зато је био вољен и пошто-
ван и био синоним Српског лекарског друштва. Бранио је част професије, чувао успомену на многе 
људе и догађаје из прошлости српске медицине, а увек био свој, уљудан, одмерен, благонаклон, 
благодаран.
Видео је даље и јасније од многих у будућност, сагледавајући значај прошлости и наше историје. 
Тешко бреме животних недаћа носио је са достојанством и сваким својим поступком желео да љу-
дима учини добро, најбоље, као противтежу неправдама које је његова породица доживела. Тежио 
је да увек остане човек.

Сећање сарадника др Славице Жижић Борјановић
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Дејан Павловић је рођен 11. септембра 1920. 
године у Перлезу, у близини Ченте. У том мир-
ном банатском месту на обалама Бегеја и Тисе, 
у свештеничкој породици, стекао је своје васпи-
тање и основно образовање. У тој питомини и 
мирноћи је вероватно наследио и стекао особи-
не које су га красиле читавог живота. Реалну 
гимназију је завршио у Великом Бечкереку (да-
нашњи Зрењанин) 1939. Исте године се уписао 
на Медицински факултет у Београду. Студије је 
прекинуо ратне 1941. године, када се вратио у 
Перлез и активно учествовао у Народноослобо-
дилачком покрету. Из Народноослободилачке 
војске Југославије изашао 1945. године као ре-
зервни официр. За допринос у Народноослобо-
дилачкој борби одликован је Орденом заслуга 
за народ III реда.

По демобилизацији наставио је студије меди-
цине у Београду, где је дипломирао 1950. године. 
Током студија био је демонстратор на патоло-
гији. Непосредно након завршетка студија на 
Медицинском факултету, у оквиру планске рас-
поделе кадрова, провео је пет месеци у источној 
Србији на пословима сузбијања луеса у ендем-
ском подручју. Исте године је примљен на Прву 
хируршку клинику, где се посветио хирургији 
под менторством чувеног професора Миливоја 
Костића. Специјализацију из опште хирургије 
завршио је с одличним успехом 1954. године.

Асистент на Катедри хирургије постао је још 
у време специјалистичког стажа 1952. године. 

Након хабилитације 1961. изабран је за доцента. 
У то звање је реизабран 1967. године. За ванред-
ног професора хирургије изабран је 1970, а ре-
довног професора 1977. године. Докторску ди-
сертацију под насловом Индустријске повреде 
шаке одбранио је 1976.

Др Павловић је још као специјализант хирур-
гије, поред едукације из опште хирургије, показивао 
посебно интересовање за пластичну и реконструк-
тивну хирургију. У непосредном послератном пе-
риоду владала је потреба за том граном хирургије, 
како код нас, тако и у свету. Наиме, хирургија шаке, 
чија је функција врхунац еволуције homo sapiens-а, 
у то време била је прилично непозната, па се све 
више изучавала и код нас и у светској хирургији. 

Др Павловић је своје хируршко образовање 
из пластичне хирургије стекао на Војномеди-

цинској академији у Београду, код проф. Винка 
Арнерија, а потом је провео шест месеци у Бир-
мингему (Енглеска) код чувеног професора 
Pulvertaft-а.

Својим стручним потенцијалом и људским 
квалитетима др Павловић је освојио и своје мен-
торе у иностранству, који су му нудили прима-
мљиве услове трајног живљења ван граница та-
дашње Југославије. Међутим, он то није прихва-
тио – превагнула је његова љубав и наклоност 
својој породици и сопственој домовини и, нарав-
но, Првој хируршкој клиници. По повратку у 
земљу др Павловић је основао и значајно унапре-
дио школу савремене пластичне и реконструк-

Проф. др Дејан Павловић  
(1920–1999)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Београду

Проф. др Дејан Павловић је био хирург широке опште културе и носилац огромног хируршког знања 
и образовања. У међуљудским односима увек је био смирен, никада није показивао неуротичне ре-
акције. Од себе је захтевао неуморни и исцрпљујући рад. Такав је био и према млађим колегама. Није 
трпео импровизације, па су га специјализанти током испита звали „Силвер“ (алудирајући на оштрину 
жилета), мада је то одударало од изгледа његове „лалинске“ опуштености.
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тивне хирургије, која је пратила шире друштвене 
процесе (индустријализација државе).

Као специјалиста опште хирургије, проф. Па-
вловић се бавио не само стандардном хирур-
шком патологијом, већ је учествовао у извођењу 
тада најкомпликованијих операција на Првој 
хируршкој клиници – хирургији једњака, желу-
ца, дебелог црева, односно у свим гранама у 
којима је ова клиника била водећа установа у 
Србији и Југославији. Посебно занимање пока-
зао је и за друге, мање изучене области хирур-
гије, као што су хирургија опекотина, хирургија 
дојке и ендокрина хирургија, па се може сматра-
ти пиониром и ових хируршких грана код нас.

У своме раду се истицао стручношћу, дубо-
ким хуманим односом према болесницима и 
изузетно пријатељским односима према колега-
ма. У свему томе су доминирале његова мирноћа 
и спремност да у сваком тренутку помогне, на-
ро чито млађим колегама. Он није био само 
спретни хирург – мануелац, него је поседовао и 
широко медицинско знање из анатомије, физи-
ологије, патофизиологије и других пратећих гра-
на медицине. У одлукама о операцијама никада 
није био брзоплет, али није ни пропуштао да се 
одлучи за хируршки приступ када је то било не-
опходно за здравље болесника.

Професор Павловић је објавио више од 100 
радова у међународним и домаћим часописима, 

а често је присуствовао хируршким скуповима 
у земљи и иностранству. Објавио је и моногра-
фију из своје докторске дисертације под нази-
вом Индустријске повреде шаке.

Поред активног чланства у домаћим лекар-
ским и хируршким удружењима, био је активан 
члан Француског хируршког друштва и Међу-
народног удружења хирурга (SIC/ICC). Био је 
члан Уређивачког одбора часописа Српски архив 
за целокупно лекарство.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1979. године и био њен запажен и цењен члан. 

За свој предани рад хируршкој вештини и 
образовању млађих кадрова, од којих су многи 
досегли највећа академска и стручна звања, на-
грађен је бројним плакетама, повељама и 
захвалницама.

Проф. др Дејан Павловић, због свог визио-
нарског стручног рада, академског понашања 
и моралне непоколебљивости, остао је у трај-
ној успомени колегама, сарадницима и учени-
цима. Својим животним делом значајно је уче-
ствовао у изградњи Прве хируршке клинике 
као водеће установе која је била и расадник 
хирурга свих специјалности у Србији, Југосла-
вији па и шире. 

Проф. др Дејан Павловић је преминуо 3. ок-
тобра 1999. године.

Професора Дејана Павловића красиле су врхунске људске врлине: хуманост, савесност, поштење, 
искреност и дружељубље. С колегама је увек био безрезервно коректних и искрених односа. Био је 
човек, лекар и професор који се никад није посвађао ни са једним колегом, што је реткост и у дана-
шњим међуљудским односима. О његовој моралној снази и непоколебљивом пријатељству говори и 
његово понашање у време тзв. чистки на Медицинском факултету почетком педесетих година. Тада 
је на захтев партијског руководства била угрожена егзистенција неколицине наставника Прве хирурш-
ке клинике (професора Миливоја Костића, Ђорђија Ђорђевића Чамбе, Миливоја Генчића). Када се 
о томе расправљало на састанцима Комунистичке партије, превладавало је директивско мишљење 
да се ови наставници „уклоне“ с Клинике и Факултета због њихове идеолошке незрелости. Томе се 
енергично успротивио др Павловић (тада лекар на специјализацији) доказујући неоснованост оптуж-
би на рачун ових људи. Иако изложен жестокој и нимало наивној партијској критици, он је остао 
упоран и доследан своме хуманом ставу, свестан да га је такво понашање могло коштати сопствене 
егзистенције и на Факултету и на Првој хируршкој клиници. Захваљујући томе, ови наставници су 
остали на Клиници, наставили своју академску и хируршку каријеру и доживели заслужену пензију.

Литература

Matić S. Prof. dr Dejan Pavlović U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga III 
Beograd: Medicinski fakultet; 2006. str. 37.

Усмени разговори о проф. др Дејану Павловићу са проф. др Драгославом Стевовићем и проф. др Војком 
Ђукићем

Проф. др Живан Максимовић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Јован Павловић је рођен 1922. године у Бео-
граду, где је завршио основну школу и гимна-
зију. Медицински факултет Универзитета у Бе-
ограду уписао је 1940. године. Студије је преки-
нуо током рата и дипломирао 1950. године.

После завршеног општег лекарског стажа за-
послио се на Клиници за инфективне болести у 
Београду. Специјалистички испит је положио 
1954. године с одличним успехом. Усавршавао се 
у Немачкој, најпре као стипендиста Хумболтове 
фондације, а потом неколико пута на студијским 
боравцима из реаниматологије у инфективним 
болестима.

Највећи део радног века је провео у Одељењу 
за интензивну терапију и реанимацију, тадашњем 
Респираторном центру, у чијем је оснивању и сам 
активно учествовао 1957. године. Био је најза-
служнији за оснивање, развој и унапређење ре-
аниматологије, посебно ургентне респираторне 
реанимације у акутним инфективним болестима. 
Основао је Токсиколошки центар на Инфектив-
ној клиници. У епидемији вариоле руководио је 
карантинском болницом. Био је управник Респи-
раторног центра до пензионисања 1987. године.

У звање асистента за предмет Инфективне 
болести на Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду изабран је 1954. године. Хабили-
тован је 1961. и исте године изабран у звање до-
цента. У звање ванредног професора унапређен 
је 1968. године. Докторску дисертацију под на-
словом Клинички значај респирацијских, елек-
тролитских и вегетативних поремећаја код 
тетануса одбранио је 1979. године и већ наред-
не (1980) изабран је у звање редовног професо-
ра. У периоду 1976–1978. године био је шеф Ка-
тедре за инфективне болести.

Проф. Павловић је учествовао у свим обли-
цима наставе за редовне студенте медицине, ле-

каре на специјализацији из инфективних боле-
сти, интерне медицине, неурологије, ургентне 
медицине, токсикологије, као и за лекаре на 
супспецијализацији и магистарским студијама. 
Био је ментор у изради три магистарска рада и 
три докторске дисертације, неколико пута мен-
тор за специјалистичке и супспецијалистичке 
радове и председник или члан комисија за од-
брану магистарских и докторских радова.

Објавио је 112 радова, углавном у домаћим 
часописима Српски архив за целокупно лекар-
ство, Војносанитетски преглед и Медицинска 
истраживања, а неколико радова је објавио у 
целини у међународним часописима Malattie 
inffetive e parassitarie, Neurology и Brain. Већина 
радова се односи на инфекције централног и пе-
риферног нервног система, нарочито поли-
омијелитис, тетанус, ботулизам и електролитне 
поремећаје у акутним инфективним болестима. 
Због специфичности тадашњег Респираторног 
центра, знатан део радова се односи и на лечење 
тровања лековима, алкохолом и хемијским 
средствима.

Проф. Павловић је коаутор уџбеника Акутне 
инфективне болести (1971) за студенте медици-
не, који је доживео седам издања. Написао је не-
колико поглавља у монографији Епидемија ва-
риоле у Београду 1972 (1975).

Био је члан бројних домаћих и страних стру-
ковних удружења. Члан Српског лекарског 
друштва постао је одмах по дипломирању. Био 
је члан Инфектолошке секције Српског лекар-
ског друштва, члан њеног управног одбора од 
1962. до 1965. и од 1969. до 1980. године, а пред-
седник Секције од 1969. до 1974. Такође је био 
члан Управног одбора Удружења инфектолога 
Југославије од 1975. године и представник Југо-
славије у Управном одбору Европског удружења 

Проф. др Јован Павловић 
(1922–2004)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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инфектолога . Од 1976. до 1978. године био је 
потпредседник овог удружења.

Проф. Павловић је био редовни члан Акаде-
мије медицинских наука Српског лекарског 
друштва од 1979. године и члан њеног председ-
нишва. Активно је учествовао у раду Академије: 
одржао је предавање под називом Метаболички 
аспекти тетануса (1980), био предавач на сим-
позијуму Реанимација и интензивна нега у ин-
терној медицини (1982) и стручном састанку 

Хумане вирусне инфекције (1987), те организатор 
стручног састанка Интрахоспиталне инфекције 
(1987).

Добитник је Златне плакете Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду.

Одликован је Орденом рада са златном звез-
дом у знак признања за сузбијање епидемије ве-
ликих богиња 1972. године у Београду.

Преминуо је 2004. године у Београду, где је и 
сахрањен.

Проф. др Јован Павловић је рођен у Београду, у који су се преци оба његова родитеља доселили око 
1840. године и активно учествовали у политичком и културном животу града. Отац Драгутин је био 
војни аташе у Паризу и Бечу, а мајка Вера потицала је из чувене породице Христића, која је дала 
бројне писце, композиторе и државнике тога времена. Њен тетак био је Лаза Лазаревић.
Проф. Павловића красиле су најплеменитије људске особине. Био је човек отменог држања, благе 
нарави, свестран и образован, са занимљивим и оригиналним погледима на свет и идејама, нена-
метљив, а увек снажно присутан и спреман да помогне болесном човеку и млађим колегама. Као 
лекар дао је велики допринос струци и науци код нас. Био је врстан клиничар, дубоко хуман и 
пожртвован, а у свакодневном раду је личним примером показивао какав треба да буде однос ле-
кара према болесном човеку. Захваљујући стручној ширини удруженој с природним квалитетима, 
који су га богатили као личност, био је веома цењен не само на Клиници за инфективне и тропске 
болести, већ и на целом Медицинском факултету у Београду, где је провео свој радни век.
Био је врстан предавач генерацијама студентата и лекара. Милина је било слушати његова преда-
вања, јер је умео да на себи својствен начин привуче пажњу слушалаца.
Поред медицине, поља интересовања др Павловића били су и историја, музика, спорт (нарочито 
фудбал) и путовања. Говорио је немачки, француски и италијански језик.
Остаће упамћен као даровит предавач, педагог, стручњак и, изнад свега, пожртвован лекар, племе-
нит и скроман човек, брижан супруг, отац и деда. Његова кћерка Иванка и унука Ана су доктори 
медицине.

Проф. др Милена Божић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Вера Павловић је рођена 22. априла 1927. годи-
не у Куршумлији. Медицински факултет Универ-
зитета у Београду уписала је 1945, а дипломирала 
1951. године са средњом оценом 9,0. Од 1948. била 
је стипендиста Института за физиологију рада 
Српске академије наука и уметности, а 1951. годи-
не се запослила у том институту (касније Одељење 
за физиологију Института за медицинска истра-
живања) као асистент. Уз рад у Институту спе-
цијализирала је интерну медицину, а специја-
листички испит положила 1958. године. Докторс-
ку дисертацију под насловом Деловање еритропо-
етина и антисерума против еритропоетина на 
коштану срж in vitro одбранила је 1964. на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду.

Године 1959. била је на усавршавању у Биохе-
мијској лабораторији Serafimerlasarett у Стокхол-
му. Од новембра 1962. до фебруара 1964. била је 
Visiting Research Associate у експерименталној 
лабораторији Хематолошког одељења Medical 
College у Августи, у САД. Од новембра 1971. до 
марта 1972. била је Visiting Scientist у Memorial 
Research Center, University of Tennessee, у САД.

Цео радни век провела је у Институту за меди-
цинска истраживања у Београду, где је основала 
Лабораторију за експерименталну хематологију, 
прву у нашој земљи, и поставила основе те научне 
дисциплине код нас. У тој установи бирана је у сва 
научна звања: научног сарадника 1965, вишег на-
учног сарадника 1970. и научног саветника 1975. 
године. Пензионисана је 1991. године.

Од 1959. учествовала је у настави као хоно-
рарни асистент за предмет Физиологија са био-
хемијом на Стоматолошком факултету Универ-
зитета у Београду. Новембра 1969. године иза-
брана је за доцента, а 1977. за ванредног профе-
сора. Октобра 1983. изабрана је за редовног 
професора Природно-математичког факултета 

у Београду, на којем је направила план и програм 
из експерименталне хематологије, организовала 
наставу из овог предмета и руководила њоме. 
Предавала је експерименталну хематологију на 
последипломским студијама на медицинским 
факултетима у Београду, Загребу, Новом Саду, 
Нишу и Приштини. Била је ментор у изради 
бројних магистарских теза и докторских дисер-
тација који су одбрањени на Медицинском и 
Природно-математичком факултету Универзи-
тета у Београду. Била је јединствена по томе што 
је стекла сва највиша научна звања у Институту 
за медицинска истраживања, била професор 
физиологије са биохемијом на Стоматолошком 
факултету, редовни професор Природно-мате-
матичког факултета и професор на катедрама за 
последипломску наставу из хематологије на пет 
медицинских факултета у Југославији.

Истраживачки рад проф. др Вере Павловић-
Кентера био је посвећен изучавању регулације 
еритропоезе и посебно улоге еритропоетина. У 
време када су експериментални радови поста-
вљали само сумњу о улози бубрега у синтези 
еритропоетина, она је доказала да се под ути-
цајем хипоксије еритропоетин синтетише у бу-
брегу. Године 1979. потврдила је Stohlman-ову 
хипотезу да се еритропоетин троши током свог 
деловања на ћелије које су осетљиве на еритро-
поетин. Тек после двадесет година ови резултати 
су добили пуну потврду, па су цитирани 2001. 
године у раду који показује да се еритропоетин 
елиминише in vivo тако што се везује за специ-
фичне рецепторе на претходницима еритробла-
ста у костној сржи. Сама др Павловић-Кентера 
потврдила је своју хипотезу у испитивањима 
фармакокинетике еритропоетина код болесника 
с хроничном инсуфицијенцијом бубрега. Исто 
тако су значајна њена истраживања матичног 

Проф. др Вера Павловић-Кентера 
(1927–2004)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Научни саветник Института за медицинска истраживања 
Професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Београду 
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одељка еритропоезе, а посебно она вршена на 
моделу београдског лабораторијског пацова. 
Како је у то време лабораторија којом је руково-
дила била једина у земљи у којој је овладано ме-
тодама in vitro хематопоезе, она је била место у 
којем су истраживачи из других институција у 
Београду, као и из Новог Сада и Загреба, учили 
ове методе и уводили их у својим установама.

Иако је била лекар посвећен експерименталном 
раду, проф. др Вера Павловић-Кентера је неговала 
сарадњу с клиничким лекарима и у тој сарадњи 
показала изузетно разумевање проблема који про-
истичу из клиничке праксе. Током дугогодишње 
сарадње с хематолозима вршена су испитивања 
матичног одељка гранулоцитно-моноцитне и 
еритроцитне лозе код болесника с апластичном 
анемијом, агранулоцитозом, акутном леукемијом 
и полицитемијом и код деце с малигним лимфо-
мима. У овим истраживањима су многе нове ме-
тоде које су развијене у експерименталном раду 
нашле своју практичну примену и омогућиле боље 
разумевање, дијагностиковање и лечење многих 
обољења. Еритропоези болесника с хроничном 
инсуфицијенцијом бубрега посветила је значајан 
део свог истраживачког рада. Овим истражи-
вањима је потврдила неадекватну синтезу еритро-
поетина код болесника с одмаклом хроничном 
инсуфицијенцијом бубрега, као и код болесника 
на дијализи и болесника с пресађеним бубрегом.

Објавила је 166 радова у целини, од којих 
више од 60 у угледним међународним часописи-
ма. Њени су радови, према подацима Science 
Citation Indeх, цитирани 270 пута до 2002. годи-
не. Била је аутор поглавља у монографијама чији 
су уредници били водећи светски хематолози 
Carl Moore, James Fisher и Wolfgang Jelkmann, као 
и поглавља у универзитетским уџбеницима Спе-
цијална клиничка физиологија (уредник С. Сте-

фановић, 1988), Хематологија (уредник С. Сте-
фановић, 1989) и Специјална патолошка физи-
ологија (уредник И. Таџер, 1990). Аутор је и мо-
нографија Деловање еритропоетина и антисе-
рума против еритропоетина на коштану срж 
(1966). Била је руководилац пет научноистражи-
вачких пројеката које су финансирали репу-
блички фондови за науку и здравство.

Члан Српског лекарског друштва постала је 
1951. године. Била је један од секретара Управног 
одбора овог друштва, члан и председник Секције 
за хематологију и трансфузиологију, члан Удру-
жења хематолога Југославије, које ју је 1998. име-
новало за почасног члана, члан Друштва физи-
олога Југославије и Међународног друштва за 
експерименталну хематологију. Била је призна-
ти и поштовани научник у међународним кру-
говима истраживача у области експерименталне 
хематологије. Била је председавајући и држала 
предавања по позиву на међународним симпо-
зијумима о еритропоетину у Прагу (1970), Нокс-
вилу (1980) и Либеку (1989).

Била је члан Редакционог одбора Билтена за 
хематологију и часописа Experimental Hematology.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва била је 1979. године. 
Активно је учествовала у раду Академије до краја 
свог живота. Била је генерални секретар Акаде-
мије од 1990. до 1996. године, иницијатор писања 
монографије Биографије чланова Медицинске 
академије 1976–1996 и председник редакционог 
одбора суплемента I монографије Биографије чла-
нова Академије медицинских наука 1976–2001.

Године 1991. изабрана је за редовног члана 
Националног друштва за историју здравствене 
културе Србије. 

Добитник је значајних признања и награда 
Српског лекарског друштва: Плакете (1969), По-

Изузетну личност проф. др Вере Павловић-Кентера одликовали су велика научна радозналост и 
инвентивност, невероватна енергија и истрајност, спремност да своје велико знање подели са дру-
гима, а надасве њено поштење и доследност у поштовању принципа. Без обзира на године, дух јој 
је остао знатижељан до последњег момента. Улазила је отворених очију у тајне молекуларне био-
логије, компјутера, свакодневице. Поштовала је историју, али је волела будућност и радо је причала 
о својим плановима у послу и животу.
Строга према себи и другима у испуњавању задатака, имала је топлу и племениту душу и волела људе. 
Волела је свога супруга и поносила се њиме, свога брата и своју сестру и њихову децу, о којима је гово-
рила с много љубави. Волела је своје сараднике и делила с њима њихове бриге и радости. Храбро је 
подносила своје последње дане у болести и смирено чекала крај. Смирена, јер је за живота у потпуности 
испунила свој дуг према колегама и студентима, науци и сарадницима у научноистраживачком раду, 
друштву и својим пријатељима, својој породици.

Љубица Ђукановић
Из чланка In memoriam. Проф. др Вера Павловић-Кентера
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веље (1984), Награде за научноистраживачки 
рад (1990) и Награде за животно дело (2001). 

Преминула је 5. новембра 2004. године у Бео-
граду, где је и сахрањена на Централном гробљу.
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Живадин Перишић је рођен 28. августа 1918. 
године у селу Стојнику код Аранђеловца. Гимна-
зију је завршио 1938. године у Београду. Исте 
године се уписао на Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду, али је због рата дипломи-
рао тек 1949. године. Као гимназијалац и студент 
био је припадник напредног студентског покре-
та. Био је учесник Народноослободилачког пок-
рета од 1941. године, због чега су га специјална 
полиција и Гестапо често хапсили и затварали.

Специјализацију из инфективних болести 
завршио је 1953. године. Одлуком владе је 
упућен на рад у Призрену, где је остао до 1957. 
године. Отада је, с малим прекидом, радио на 

Клиници за инфективне болести, у којој је имао 
неколико одговорних дужности и као лекар и 
као наставник. У периоду 1974–1977. године био 
је и директор Клинике. Пензионисан је 1983.

Наставничку каријеру је започео 1957. годи-
не, када је изабран у звање асистента на предме-
ту Инфективне болести Медицинског факултета 
Универзитета у Београду. Усавршавао се у Ст-
разбуру 1961, а исте године је хабилитован за 
универзитетског наставника. У звање доцента 
изабран је 1962, ванредног професора 1969, а 
реизабран 1975. године. Докторску дисертацију 
под насловом Специфичности вирусног хепати-
тиса у трудноћи и чиниоци прогнозе одбранио 

Проф. др Живадин Перишић
 (1918–2002)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

У периоду 1950–1960. године плејада младих и способних лекара из Београда радила је на Косову 
и Метохији. Др Живадин Перишић је у Призрену радио од 1953. до 1957. године и истакао се изван-
редним ангажманом у лечењу болесника од маларије, трбушног тифуса, туберкулозе и дизентерије, 
како у болничким условима, тако и у кућним. Животни стандард је био више него скроман, смртност 
одојчади висока, а антибиотских лекова није увек било у довољним количинама. Здравствено 
просвећивање и контакт са старим градским породицама били су врло значајни.
Др Живадин Перишић је показао велики ентузијазам и таленат у раду, и без икаквих условљавања 
је у свако доба био спреман да обави бесплатне кућне посете и контролне прегледе, те пружи савете 
пацијентима. Био је познат у Призрену и околини као велики хуманиста, неуморни просветитељ и 
борац у сузбијању тешких заразних болести које су се јављале у епидемијским размерама.
После повратка на Инфективну клинику у Београду, препознато је његово огромно претходно ис-
куство у инфективним болестима. Зато је као главни терапеут у великој екипи лекара из Београда 
учествовао у сузбијању епидемије трбушног тифуса 1962. године у Приштини, као и у тимском ле-
чењу 1.300 болесника. Велики значај имали су стручни прикази ове епидемије у Војносанитетском 
прегледу и другим стручним часописима који су били основа за сузбијање сличних хидричних епи-
демија у Југославији и лечењу великог броја болесника у таквим ситуацијама. Његова организациона 
и професионална способност и храброст су се такође показале у сузбијању последње велике, у по-
четку непрепознате, епидемије Variolae verаe 1972. године у Србији, а посебно у Београду. Са сарад-
ницима је написао много стручних радова и корисних искустава о карантинским условима збриња-
вања и лечења особа оболелих од ове тешке заразне болести.
Елоквенцију и прегалаштво др Живадина Перишића памтиће његови блиски сарадници са Инфектив-
не клинике, као и слушаоци његових изузетних реферата на стручним састанцима, симпозијумима 
и конгресима лекара разних специјалности у Југославији.

Сећање проф. др Стевана Баљошевића
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је 1979. године. У звање редовног професора за 
предмет Инфективне болести на Медицинском 
факултету у Београду изабран је 1980. године.

Проф. Перишић је био и лекар-практичар и 
одличан предавач. Имао је изузетан смисао да 
своје искуство и знање пренесе студентима и ле-
карима на специјализацији из инфектологије, 
интерне медицине, педијатрије, микробиологије, 
епидемиологије итд. Сарадници и остали меди-
цински радници су га веома ценили. Неколико 
пута је био ментор у изради супспецијалистич-
ких, магистарских и докторских радова из обла-
сти инфектологије и гастроентерологије.

Објавио је 150 стручних и научних радова, од 
којих седам у страним часописима Malattie 
inffetive e parassitarie и Hepatology. Остали радови 
су објављивани у тада актуелном зборнику Ин-
фектолошка недеља или у часописима Српски 
архив за целокупно лекарство, Војносанитет–
ски преглед, Медицинска истраживања и др. 
Највећи број радова је о цревним инфекцијама 
и шарлаху у болестима јетре. Коаутор је свих 
поглавља о инфективним болестима у уџбенику 
Општа медицина (1967) и коаутор у уџбенику 
Акутне инфективне болести (1971), који је имао 
седам издања, а такође је био учесник у писању 
неколико скрипата, намењених лекарима на спе-
цијализацији из инфективних болести и срод-
них грана медицине. Био је члан Редакционог 
одбора и аутор неколико поглавља у моногра-
фији Епидемија вариоле у Београду 1972 (1975).

Проф. Перишић је био активан члан Српског 
лекарског друштва и Инфектолошке, Гастроен-
теролошке и Хепатолошке секције. Неколико 
година је био члан комисије Српског лекарског 
друштва за доделу признања. У више махова је 
био члан и председник Уредништва зборника 
Инфектолошка недеља и рецензент бројних 
стручних радова објављиваних у Српском архи-
ву за целокупно лекарство, Медицинским истра-
живањима, Војносанитетском прегледу и дру-
гим научним часописима.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године. Био је члан Научне групе 
за интерну медицину и генерални секретар Ака-
демије (1983–1986). Учествовао је као предавач 
на симпозијуму Академије Морбили после 
увођења обавезне вакцинације.

Проф. Перишић је био и члан Секретаријата за 
здравље града Београда, члан Епидемиолошке ко-
мисије Здравственог центра града Београда и др. 

Добитник је неколико плакета Српског ле-
карског друштва.

Одликован је Орденом рада са сребрним вен-
цем 1966. године и Орденом заслуга за народ са 
златним венцем, као признање за рад на суз-
бијању епидемије великих богиња 1972. године 
у Београду. 

Преминуо је 2002. године у Београду, где је и 
сахрањен.
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Слободан – Бата Перишић је рођен 5. фебру-
ара 1921. године у Петроварадину. Отац Живко 
био је пешадијски официр, рођен 1879. године у 
Великом Селу код Београда, а мајка Даница, рође-
на је 1885. године у нишкој грађанској породици. 
Отац га је добио у 42. години пошто је претходно 
као официр прошао Балканске ратове, албанску 
голготу и пробој Солунског фронта на Кајмакча-
лану. Слободан Перишић је основну школу завр-
шио у Обилићеву код Крушевца. Гимназију је 
похађао у Крушевцу, Новом Саду и Београду, где 
је матурирао 1939. године у Шестој мушкој гим-
назији. Исте године уписао се на Медицински 
факултет Универзитета у Београду, али је студије 
прекинуо после уласка окупатора 1941. године. 
Априла 1941. био је добровољац-медицинар у Пр-
вој резервној болници у Врњачкој Бањи. Активно 
је учествовао у Народноослободилачкој борби од 
1941. до краја рата, с признатим континуираним 
учешћем у рату од 1941. године до ослобођења 
Београда. Марта 1943. ухапсила га је Специјална 
полиција у Београду и одвела у затвор Специјалне 
полиције и Омладински логор у Смедеревској 
Паланци, где је остао до јануара 1944. године. По-
сле пуштања из логора и даље је активно радио у 
Народноослободилачком покрету. По осло-
бођењу Београда радио је у Команди града, а од 
новембра 1944. до децембра 1945. године на Хи-
руршком одељењу Главне војне болнице у Београ-
ду. После демобилизације из Југословенске наро-
дне армије наставио је студије на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду и завршио их 
5. септембра 1949. године.

Специјалистички стаж из дерматовенероло-
гије започео је 1949, а специјалистички испит 
положио априла 1953. године. 

Фебруара 1953. изабран је за асистента Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду при 

Катедри дерматовенерологије. Читаву 1955. го-
дину провео је у Hôpital St. Louis у Паризу као 
стипендиста Светске здравствене организације. 
Тамо је израдио тезу под насловом Алергије код 
сифилиса и стекао титулу „асистента странца“ 
Медицинског факултета у Паризу. У Паризу је 
упознао Недељку Арамбашић, рођену сестру 
проф. др Милана Арамбашића, патолога, с којом 
се венчао у Амбасади СФР Југославије. Кумови 
су им били проф. др Босиљка Милошевић и вој-
ни аташе Радош Милутиновић. По повратку у 
Београд 1956. године добили су сина Живка, да-
нас професора на Катедри гинекологије и аку-
шерства Медицинског факултета Универзитета 
у Београду.

У звање доцента Медицинског факултета 
Универзитета у Београду проф. Перишић је 
изабран фебруара 1959. године, у звање ванред-
ног професора је унапређен априла 1965, а редо-
вног професора маја 1971. године. Поред рада на 
Медицинском факултету у Београду био је од 
1962. до 1971. године, с извесним кратким пре-
кидима, професор дерматовенерологије на Ме-
дицинском факултету Универзитета у Нишу, где 
је увео наставу из ове области и редовно је во-
дио. Од 1964. до 1976. године био је предметни 
наставник из дерматовенерологије на Стомато-
лошком факултету Универзитета у Београду.

Био је шеф Катедре дерматовенерологије на 
Медицинском факултету у Београду од 1965. до 
1973. године. Она је била једна од првих на Ме-
дицинском факултету која је увела после-
дипломску наставу, а проф. Перишић је био 
иницијатор и први организатор ове наставе. У 
том раду много се ангажовао као ментор у изра-
ди магистарских теза и докторских дисертација, 
као и у рецензијама и одбранама ових радова. 
Такође је био више пута ментор студентима у 

Проф. др Слободан Перишић
 (1921–1996)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду



266

изради њихових радова за конгресе студената и 
члан конгресних одбора. Од 1964. био је пред-
седник Комисије за полагање специјалистичких 
испита из дерматовенерологије у Београду, а од 
1969. и председник покрајинске комисије у Но-
вом Саду. У овом периоду код њега је специјали-
зирало и положило специјалистички испит 
више од 160 кандидата.

Током свога рада на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду учествовао је у раду не-
колико одбора и комисија Већа овог факултета и 
Комисије за кожне и венеричне болести при Са-
вету за народно здравље у Нишу. Неколико годи-
на је био члан Савета Градског здравственог цен-
тра у Београду, члан Савета Републичког здрав-
ственог центра, члан и секретар Савезне дерма-
товенеролошке комисије, председник Републич-
ке комисије за ерадикацију ендемског сифилиса 
и делегат Републичког извршног већа при Савету 
Ветеринарског факултета у Београду.

Проф. Перишић је од 1964. до 1979. године 
био директор Дерматовенеролошке клинике 
„Проф. др Ђурица Ђорђевић“ Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду, а од тада до 
одласка у пензију 1983. године директор Град-

ског завода за кожне и венеричне болести у 
Београду.

Публиковао је или саопштио више од 160 на-
учних радова. Сви ови радови могу да се сврс-
тају, према појединим проблемима, у следеће 
групе: алергије, професионалне дерматозе, 
оштећења коже изазвана икс-зрацима, емана-
цијом радијумом и радиоактивним супстанца-
ма, проблематика сифилиса, ектодермозе, кола-
генозе, псоријазне промене на кожи, обољења 
ноката, туберкулоза коже, пиодермије, парази-
тарне дерматозе, тумори коже, климотерапија 
на мору, медицинска рехабилитација, организа-
ција дерматовенеролошке службе, историја ме-
дицине. Од 1963. године редовно је уређивао 
поглавље „Дерматовенерологија“ у Дијагностич-
ко-терапијском лекарском приручнику Српског 
лекарског друштва.

Од 1960. године био је сарадник Медицинског 
одељења Српске академије наука и уметности и 
сарађивао с академицима Илијом Ђуричићем и 
Владимиром Спужићем. Био је и сарадник Ин-
ститута за медицину рада Србије.

Већ од првих година свог лекарског рада 
учествовао је у раду Дерматовенеролошке 

Професор Слободан Перишић је био веома активан члан Српског лекарског друштва и његове Дер-
матовенеролошке секције. Свесрдно је радио не само на редовном одржавању састанака Секције 
него и на њеном повезивању са дерматовенеролошким удружењима суседних земаља. Са директором 
Дерматовенеролошке клинике у Софији, проф. др Петром Поп-Христовом, започео је 1965. године 
традиционалне годишње сусрете дерматовенеролога Београда и Софије. Сусрети су организовани у 
оквиру Дерматовенеролошке секције Српског лекарског друштва и Бугарског дерматовенеролошког 
друштва – секција Софија, као и београдске и софијске дерматовенеролошке клинике, а били су 
веома запажени и плодни и на њима су учествовали бројни дерматолози. Сличне сусрете организовао 
је неколико пута и са дерматовенеролошким клиникама у Будимпешти и Сегедину.
Овом својом активношћу, као и бројним предавањима које је одржао у подружницама Српског 
лекарског друштва широм Србије, професор Перишић је стекао велики углед и поштовање дерма-
товенеролога, али и осталих лекара Србије.

Проф. др Слободан Перишић (пети слева) 
и проф. др Петар Поп-Христов (до њега) са 
групом учесника Другог сусрета дермато-
венеролога Београда и Србије ис пред Дер-
матовенеролошке клинике Медицинског 
факултета у Београду 24. априла 1966. 
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секције Српског лекарског друштва. Дуго година 
био је секретар, члан Управног одбора, потпред-
седник и председник Секције. Учествовао је као 
предавач на састанцима многих подружница 
Српског лекарског друштва – Врање, Лесковац, 
Шабац, Крагујевац, Краљево, Ужице и др. Такође 
је био члан Управног одбора Удружења дермато-
венеролога Југославије и Алерголошке секције 
Српског лекарског друштва. Учествовао је на 
бројним стручним скуповима у земљи и 
иностранству.

Проф. др Слободан Перишић је био почасни 
члан дерматовенеролошких друштава Грчке, Бу-
гарске, Француске, Италије, Пољске и Москов-
ског реона.

Дуго година био је члан Редакционог одбора 
Српског архива за целокупно лекарство и члан 

Уређивачког одбора часописа Acta dermatologica 
Iugoslavica.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године, а члан Научног друштва за 
историју здравствене културе Србије од 1986. 

Од 1984. године био је председник Секције 
логораша у Смедеревској Паланци при Репу-
бличком савезу бораца.

Добитник је бројних похвала, плакета и при-
знања за заслуге за рад, напредак и развој фа-
култета које су му додељене на омладинским 
радним акцијама и од медицинских факултета у 
Београду и Нишу.

Проф. др Слободан Перишић је умро после 
дуже болести 24. јануара 1996. године у својој 
радној соби, окружен члановима породице.

Литература и извори података

Vesić S. Prof. dr Slobodan Perišić. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga IV. 
Beograd: Medicinski fakultet; 2007. str. 345–346.

Архива породице проф. др Слободана Перишића

Проф. др Живко Перишић, гинеколог-акушер
Медицински факултет Универзитета у Београду
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Др Јован Перовић је рођен 27. јула 1931. године 
у Трепчанима, крај Никшића. Отац Васо био је 
официр Војске Краљевине Југославије, а мајка Ми-
лица, рођена Мрваљевић, домаћица. Основно и 
средње образовање стекао је у Никшићу, а студије 
стоматологије завршио 1957. године на Стомато-
лошком факултету Универзитета у Београду.

Одмах по дипломирању примљен је у Клини-
ку за оралну хирургију Стоматолошког факул-
тета у Београду, у којој је успешно провео цео 
свој радни век. Као стипендиста Светске здрав-
ствене организације био је на стручном усаврш-
вању 1966/67. године у реномираним клиникама 
Royal Dental Hospital и Eastman Dental Hospital 
University College у Лондoну, John Radcliffе Hospital 
у Оксфорду и Dental School у Њукаслу. Такође је 
био на усавршавању у Шведској, Немачкој, Чеш-
кој, Совјетском Савезу и Италији.

Хабилитовао је у звање универзитетског на-
ставника 1964. године. Докторску дисертацију 
под насловом Епидемиологија болести уста и 
зуба у становника Баната одбранио је 1972. го-
дине на Стоматолошком факултету Универзите-
та у Београду. Специјалистички испит из оралне 
хирургије положио је 1974. године. У звање редо-
вног професора на предмету Орална хирургија и 
имплантологија изабран је 1976. године.

Током рада на Стоматолошком факултету 
професор Перовић је обављао веома значајне 
функције: био је управник Клинике за оралну 
хирургију и имплантологију и шеф Катедре 
оралне хирургије до одласка у пензију 1996. го-
дине, продекан за наставу Стоматолошког фа-
култета, члан Савета и Скупштине Универзите-
та у Београду и др. Истовремено је био предани 
истраживач, темељни научник и веома способан 
наставник. Велики је број магистарских и док-
торских дисертација којима је руководио и у 
којима је исказао сву своју преданост научног 
радника и стрпљивог наставника.

Проф. Перовић се у својој богатој универзи-
тетској каријери бавио успешно многим меди-
цинским и, посебно, стоматолошким дисципли-
нама, и истрајно развијао мултидисциплинарни 
тимски рад. Био је један од најталентованијих 
оралних хируга на просторима бивше СФР Ју-
гославије. Поред своје матичне дисциплине, 
оралне хирургије, био је родоначелник савреме-
не оралне имплантологије. На његову инцијати-
ву, при Стоматолошком факултету Универзите-
та у Београду основан је Центар за оралне им-
плантолошке студије, међу првима у Европи 
(1986), који је значајно допринео развоју ове 
стоматолошке дисциплине. Током дугого-

Проф. др Јован Перовић 
(1931-2013)

Члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1984. 
Професор Стоматолошког факултета 

Универзитета у Београду

Проф. др Јован – Јоза Перовић био је посебна и надасве занимљива личност. Рођен је у старој, уг-
ледној и поноситој црногорској породици као пето и најмлађе мушко дете. Нажалост, мајку није 
запамтио. Одрастао је негован и васпитаван с неизмерном љубављу свог оца и старије браће. Ту 
љубав несебично је преносио читавог свог жвота на све оне који су с њим живели, друговали, радили, 
заједнички стварали или на било који начин долазили у контакт.
Волео је живот и људе. Био је космополита по васпитању, алтруиста по опредељењу, џентлмен по 
опхођењу и оптимиста по начину на који је радио и стварао. С њему својственим шармом пленио је 
све људе око себе. С правом се може рећи да је био личност раскошног талента, врстан педагог, 
првокласан научни радник и истраживач с непресушним радним еланом.

Из чланка In memoriam. Јован – Јоза Перовић (1931–2013)
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дишњег истрајног рада на Клиници за оралну 
хирургију и имплантологију проф. Перовић је са 
сарадницима изградио модерну школу оралне 
хирургије која је и данас цењена код нас и у све-
ту. Та школа је постала расадник младих и ус-
пешних хирурга који раде широм наше земље и 
света.

Научни допринос проф. Перовића развоју 
струке је непроцењив. Објавио је у земљи или 
иностранству више од 300 стручних и научних 
радова. Аутор је или коаутор 12 уџбеника и мо-
нографија, од којих су неке доживеле и преко 30 
издања. Међу њима су Трансдентални имплан-
тати, Орална хирургија (1982), Стоматохирур-
гија, Орофацијална хирургија, Хемостаза у хема-
толошкој пракси (1965), Болести уста и зуба 
становника Црне Горе (1976), Болести уста и 
зуба у Београду (1986) и Атлас стоматолошке 
рендгенологије. Заједно са групом аутора иници-
рао је издавање првог лексикона у области сто-
матологије. Руководио је истраживањима у че-
тири међународне научне студије и 18 нацио-
налних или републичких научних пројеката. Из 
области имплантологије има и два патента.

Као саветник Савезног завода за здравствену 
заштиту и стални сарадник Интересних заједни-
ца здравства, просвете, науке и културе репу-
блика, покрајина и градова СФР Југославије, 
израдио је бројне пројекте, студије и елаборате 
који су корисно послужили доношењу закона и 
подзаконских аката и прописа. Значајна је и ње-
гова сарадња с експертима Светске здравствене 
организације из које је проистекла Међународна 
компаративна студија о коришћењу здравстве-

не службе и здравствене заштите, урађена у 
сарадњи с владама и универзитетима седам зе-
маља Европе и Азије. Истовремено с том сту-
дијом испланирана је и додатна студија чији је 
циљ био да се испита стање здравља уста и зуба 
становништва Југославије.

Велики је и дугогодишњи његов допринос 
раду Српског лекарског друштва и Стоматолош-
кој секцији, Секцији за оралну хирургију, 
Секцији за имплантологију и Секцији за макси-
лофацијалну хирургију. Био је члан жирија за 
доделу награда Српског лекарског друштва. Та-
кође је био члан и потпредседник Удружења сто-
матолога Југославије, члан Удружења импланто-
лога Југославије, Удружења европских оралних 
хирурга и међународних удружења стоматолога 
GIRSO, ISCOI и GIZI. Дао је значајан допринос 
организацији и раду бројних стручних и науч-
них састанака, симпозијума и конгреса лекара и 
стоматолога. Био је члан Уређивачког одбора 
часописа Стоматолошки гласник Србије.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1984. године.

Добитник је Награде за научноистраживачки 
рад Српског лекарског друштва (1977) и Награде 
за животно дело (2000). Лауреат је високог дру-
штве ног признања, Тринаестојулске награде 
Скуп штине СР Црне Горе (1979) и Октобарске 
награде Града Београда (1987). Такође је добитник 
бројних признања, плакета и захвалница разних 
здравствених и високошколских организација.

Носилац је Ордена рада са златним венцем.
Преминуо је 19. јануара 2013. године у Бео-

Оно што је истицало и красило личност проф. др Јована Перовића, поред урођеног талента, били су 
велики радни потенцијал, знатижеља и заинтересованост за оно што ради, истрајност у раду, а што 
је све скупа обликовало оно харизматско у његовој личности.
Пратећи цео његов животни и радни век, може се без претеривања рећи да је реч о једној изузетној 
и особито значајној личности у области медицинске и, посебно, стоматолошке струке и науке, која 
је своје наклоности и способности опробала и испољила у великом броју медицинско-стоматолошких 
дисциплина и дала признате наднационалне научне доприносе.

Проф. др Војислав Поповић
Из поздрава на отварању научног скупа посвећеног личности и делу 

проф. др Јована – Јозе Перовића
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граду, где је и сахрањен на Новом гробљу.
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Проф. др Војислав Поповић
Проф. др Љубица Ђукановић

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Златибор Петровић је рођен 19. априла 1921. 
године у Уљми, лепом и богатом банатском селу, 
у великој породици Петровића, од оца Тиме и 
мајке Ангелине. Убрзо по његовом рођењу по-
родица се преселила у Вршац, где је завршио 
основну школу и гимназију.

На Ветеринарски факултет Универзитета у Бе-
ограду уписао се 1940. године као стипендиста 
Министарства војске и морнарице. Бомбардовање 
Београда 6. априла 1941. године затекло га је на же-
лезничкој станици, на путу за одредиште које му 
је додељено према војном распореду. Неколико 
дана касније, 18. априла, Немци су га заробили и 
после Бањице и других логора, транспортовали за 
Немачку. У радним командама Stalaga IX C 1515 и 
1952 провео је четири године на раду у каменоло-
му, изградњи путева и повремено код сељака, до 
ослобођења априла 1945. Одмах је приступио Ко-
митету за репарацију Срба у Југославији. У Вршац 
је стигао 4. августа 1945. године.

Студије на Ветеринарском факултету наста-
вио је децембра 1945. и дипломирао 1949. годи-
не, међу првима у генерацији. Од 1946. до дипло-
мирања био је демонстратор на предмету Пара-
зитологија. Током студија, у слободно време се 
бавио експерименталним истраживањима, па је 
тако добио Прву награду за студентски научни 

рад на Београдском универзитету. Као одличан 
студент изабран је за асистента у Институту за 
паразитологију Ветеринарског факултета. Ап-
рила 1952. године одбранио је докторску дисер-
тацију под насловом Експериментална истра-
живања о специфичности домаћина, локализа-
цији и утицају неких физичких фактора на 
развиће Trichomonadida. Децембра исте године 
изабран је за доцента за предмет Паразитологијa 
на Ветеринарском факултету у Београду. За ван-
редног професора промовисан je 1959, а за редо-
вног професора 1965. године.

Био је гостујући професор у паразитолошким 
институтима страних академија наука (Чехосло-
вачка, СССР, Бугарска, Мађарска, Пољска, Лит-
ванија) и гостујући професор на последиплом-
ским студијама на Слободном универзитету у 
Берлину и Хановеру. Предавања је држао и на 
ветеринарским факултетима у Вроцлаву, Вар-
шави, Кошицама, Вилни, Софији, Будимпешти 
и Сарајеву.

Обављао је низ важних функција на Ветери-
нарском факултету, Универзитету и у републич-
ким и савезним телима за науку. На Ветеринар-
ском факултету је био шеф Катедре за паразито-
логију (од 1967. до одласка у пензију 1986. годи-
не), продекан (1962–1964), декан (1964–1967) и 
председник Савета Ветеринарског факултета 
(1972–1974). Био је члан и председник Савета 
Универзитета у Београду (1996–1998), члан Пред-
седништва Заједнице југословенских универзи-
тета, члан Извршног одбора Заједнице за науку 
Србије (1972–1978), председник Скупштине те 
Заједнице (1978–1982), председник Савета Савеза 
републичких и покрајинских заједница за научни 
рад Југославије (1980–1982) и председник Коми-
сије за научну сарадњу UNESCO-a (1982–1986). 
Пуних седам година био је председник Органи-

Академик Златибор Петровић 
(1921–2009)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1972. 
Професор Ветеринарског факултета 

Универзитета у Београду

Планирао је да после завршених курсева ле-
тења упише Војну ваздухопловну академију, 
али је очево одлучно „не“ учинило да ваздухоп-
ловство остане само сан. У вишим разредима 
гимназије још један догађај је оставио на њега 
врло упечатљив утисак – сусрет с микроскопом. 
Тада још није знао да ће микроскоп постати 
његово главно оруђе за рад кроз читав живот.

Из чланка објављеног на интернет страници
Српске академије образовања
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зационог комитета „Универзитет данас“ који је 
заседао у Дубровнику (1971–1978).

Од 1952. године био је сарадник Института за 
паразитологију Српске академије наука и умет-
ности, а касније Одељења за паразитологију Ин-
ститута за медицинска истраживања. Управник 
тог одељења постао је 1969. и ту дужност вршио 
до 1986. године. Био је председник Савета (1978–
1979) и председник Научног већа (1979–1990) 
Института за медицинска истраживања. Бавио 
се истраживањима различитих проблема из об-
ласти паразитологије, посебно протозооло-
гијом, хелминтологијом и арахноентомологијом. 
Значајни су његови оригинални налази из епи-
демиологије калаазара.

Објавио је сам или у сарадњи са својим сарад-
ницима око 130 радова у домаћим и 95 радова у 
страним часописима и саопштио више од 200 
радова на научним скуповима. Написао је две 
монографије и био коаутор у четири универзи-
тетска уџбеника.

Био је члан бројних националних и међуна-
родних стручних удружења. Био је председник, 
а затим потпредседник Савеза ветеринара Југо-
славије (1968–1972), Савеза ветеринара и вете-
ринарских техничара Србије (1971–1973), пред-
седник Српског ветеринарског друштва (1994–
1998) и оснивач и први председник Друштва 
паразитолога Југославије (1971). Такође је био 
један од оснивача Европске федерације парази-
толога (1967) и генерални секретар те федера-
ције (1971–1980), а у исто време и члан Изврш-
ног одбора Светске организације паразитолога. 
Учествовао је на бројним конгресима и другим 
научним и стручним скуповима. Председавао је 
на светским конгресима ветеринара у Мексико 
Ситију и Хановеру и на конгресима паразитоло-
га у Минхену, Паризу, Рену, Трогиру и Измиру.

Прво велико међународно признање за науч-
ни рад добио је у земљи, где је паразитологија 
као наука била најразвијенија, а децембра 1966. 
године у Москви, где је изабран за почасног чла-
на Свесавезног друштва хелминтолога Акаде-

мије наука СССР. Потом су уследила друга при-
знања. Био је почасни члан Друштва паразито-
лога Велике Британије (1978), Друшва паразито-
лога Чехословачке (1978), Мађарског друштва 
паразитолога (1980) и Бугарског паразитолош-
ког друштва (1987). Био је и члан Матице српске 
и почасни члан Српског лекарског друштва.

Био је члан уређивачких одбора међународ-
них научних часописа Helmintologia и Acta para-
sitologica, као и научних часописа универзитета 
у Нишу и Приштини.

Академик Златибор Петровић је био оснивач 
и председник Академије ветеринарске медицине 
Српског ветеринарског друштва (1999–2003).

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1979. 
године. 

За дописног члана Српске академије наука и 
уметности изабран је 17. априла 1972, а за редо-
вног 15. децембра 1983. године. Годинама је био 
члан Управног одбора Фонда за научна истра-
живања, Одбора за историју медицине, Одбора 
за заштиту човекове средине и Међуодељењског 
одбора за сиду. Био је и председник Одбора за 
проучавање фауне Србије и уредник седам збор-
ника тог одбора.

Добитник је бројних признања и награда, 
међу којима су: Седмојулска награда Србије за 
научни рад (1986), почасни докторат наука – ди-
плома Doctor honoris causa Универзитета у Бу-
димпешти (1987), Плакета Града Београда (1989), 
плакете на пет конгреса ветеринара Југославије, 
Плакета „Универзитет данас“ и Плакета Нацио-
налног савета за науку Италије.

Носилац је и значајних националних одлико-
вања: Ордена рада са златним венцем, Ордена 
заслуга за народ са сребрним зрацима, Медаље 
Свеучилишта у Загребу и одликовања добијених 
у страним земљама – Медаље К. И. Скрјабина у 
Москви, Медаље École nationale vétérinaire d’Alfort 
и Медаље Мађарског паразитолошког друштва.

Преминуо је 7. фебруара 2009. године у 
Београду.

Академик Златибор Петровић, истакнути паразитолог, стекао је својим неуморним радом углед и 
бројна признања у земљи и иностранству. Поред научног и педагошког рада обављао је и одговорне 
функције у националним и међународним удружењима ветеринара, Српској академији наука и 
уметности и Академији ветеринарске медицине, као и у републичким и савезним телима за науку. 
Посебно се издваја његов рад на стварању научног кадра и способност да заинтересује људе за науку, 
о чему сведочи више од 80 менторстава у изради магистарских теза и докторских дисертација.

Из чланка објављеног на интернет страници 
Српске академије образовања
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Алекса Пишчевић је рођен 30. јуна 1930. го-
дине у Чачку. Његов отац је био носилац Албан-
ске споменице и Карађорђеве звезде с мачевима, 
док је мајка потицала из угледне фамилије 
Смиљанића. Основну школу и гимназију завр-
шио је у родном граду 1949. Исте године се упи-
сао на Стоматолошки факултет Универзитета у 
Београду и дипломирао 1955. са средњом оце-
ном 9,6. По одслужењу војног рока 1956. године, 
на предлог угледног професора и декана Стома-
толошког факултета проф. др Љубомира Ђоко-
вића, уписао се на Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду, а дипломирао 1961. са 
средњом оценом 9,1. Током студија био је демон-
стратор на хистологији и на ортопедији вилице. 
Такође је неколико пута током студија добио 
награду Универзитета у Београду за постигнути 
успех и као одличан студент био је стипендиста 
Универзитета.

По завршетку студија на Стоматолошком фа-
култету примљен је за клиничког лекара на Кли-
ници за максилофацијалну хирургију 1956. го-
дине. За асистента на истом предмету изабран је 
1957, а реизабран у исто звање 1960. и 1963. го-
дине. Специјалистички испит из максилофа-
цијалне хирургије положио је 1962. године с од-
личним успехом. У звање доцента изабран је 
1964, а ванредног професора 1966. године. Док-

торску дисертацију под насловом Клиничка и 
експериментална испитивања вредности скле-
розантних средстава у лечењу сублуксације ви-
личног зглоба одбранио је 1971. године на Стома-
толошком факултету Универзитета у Београду. 
Експериментални део докторске дисертације 
штампан је у годишњем часопису немачког Уд-
ружења за максилофацијалну хирургију. За ре-
довног професора изабран је јуна 1971. године.

Осим у институцијама у нашој земљи, био је 
на последипломским усавршавањима у Универ-
зитету у Цириху 1964. и 1967. године (три месе-
ца), у Диселдорфу шест месеци 1967. године као 
стипендиста Светске здравствене организације 
и два месеца 1968. године у Каролинској болни-
ци у Стокхолму, такође као стипендиста Светске 
здравствене организације.

Био је и на краћим студијским боравцима на 
клиникама за максилофацијалну хирургију у 
Мајнцу, Келну, Линцу, Копенхагену, Павији, 
Москви и Лењинграду.

Још као асистент активно се укључио у ре-
довну наставу за студенте Стоматолошког фа-
култета, а по избору за доцента преузео је и део 
теоријске наставе из предмета Максилофацијал-
на хирургија. Неколико година је држао наставу 
за студенте Стоматолошког и Медицинског фа-
култета у Нишу и Приштини, као и за студенте 

Проф. др Алекса Пишчевић 
(1930–2007)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду

У свакодневном послу Пишчевић постајаше све искуснији клиничар са развијеним дијагностичким 
и хируршким инстинктом, лекар који у сваком болеснику види посебност и – саборца. А наопака 
данашња мода, рак-рана савременог српског здравства, недовољна информисаност болесника, код 
њега никада није постојала. Тај свакодневни клинички рад претпостављао је свему другом. Понирао 
је у људске судбине; прилагођавао методу лечења сасвим одређеном болеснику, а не обрнуто. Тежио 
успешном решавању случаја, а не – спектаклу. А славу клинике проносио је изванредно документо-
ваним, уверљивим, поучним примерима и, разуме се, резултатима.

Проф. др Брана Димитријевић
Из чланка In memoriam. Проф. др Алекса Пишчевић
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Медицинског факултета у Београду. Активно је 
учествовао у извођењу последипломске наставе 
за студенте Стоматолошког и Медицинског фа-
култета и држао предавања за лекаре на специја-
лизацији из неколико грана стоматологије, он-
кологије и оториноларингологије. Одржао је 
бројна предавања по позиву у земљи, у скоро 
свим нашим социјалистичким покрајинама и 
републикама, и иностранству – у Мајнцу, Келну, 
Павији, Будимпешти, Вроцлаву и др.

Проф. Пишчевић је 16 година био директор 
Клинике за максилофацијалну хирургију Сто-
матолошког факултета Универзитета у Београду, 
биран је за продекана овог факултета у два из-
борна мандата, био је декан Факултета и прорек-
тор Универзитета у Београду од 1979. до 1983. 
године. Био је члан Научно-стручног савета за 
онкологију СР Србије од његовог оснивања.

Објавио је до избора у Академију медицин-
ских наука 124 научна и стручна рада из области 
максилофацијалне хирургије, од којих 29 у међу-
народним часописимa. У 76 радова је био носи-
лац рада, а 25 је реферисано на међународним 
конгресима у земљи и иностранству. 

Био је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва, члан Секције за пластичну и максилофа-
цијалну хирургију и њен председник (1970–1972) 
и члан Управног одбора Канцеролошке секције 
(1974–1976). Такође је био потпредседник Удру-
жења за пластичну и максилофацијалну хирургију 
Југославије (1972–1976). Један је од оснивача Удру-
жења за максилофацијалну хирургију Европе 
(1969), члан Одбора Европског удружења за мак-
силофацијалну хирургију (1978–1980) и члан дру-
гих међународних удружења.

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва постао је од њеног оснивања 
1976. године. Био је члан Научног већа Академије 
и предавач на неколико њених научних скупова.

За свој дугогодишњи стручно-научни и 
друштвени рад добио је многе награде и при-
знања, међу којима и Седмојулску награду Репу-
блике Србије (1987) и прву награду Groupement 
International pour les Recherches en Stomatologie et 
Orthodontie (1985).

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем и Орденом рада са црвеном заставом. 

Преминуо је децембра 2007. године у Београду.

Био је и управник Клинике за максилофацијалну хирургију, оставивши и у потоњој овој делатности 
дубок траг. Настојао је да од невеликог колектива направи породицу у којој владају слога, узајамно 
разумевање и уважавање, спремност да се свако свакоме нађе и у добру и у злу, у складу с поло-
жајем, знањем, могућностима, душевношћу. Тражио је од свих нешто мало више од – тимског рада; 
ефикасније, ведрије, с обиљем емоција. Тражио је од сарадника подвиге, а од клинике стварао 
уточиште. Одатле се и одлазило у свет с поносом, ту се враћало с радошћу, нестрпљењем и прегрш-
тима новотарија. Неговало се искрено гостопримство за стране посетиоце и за колеге блиске сарад-
нике с клиника Стоматолошког и Медицинског факултета. Стога би и страни и домаћи одлазили 
неретко ошамућени и приказаним им стручним знањима и умењима, и понашањем свег особља, 
„инфицирани“ неком врстом „херојске“ атмосфере, „вечне младости у вечном заједништву“, па без 
обзира на „вечне недостатке“ у инструментима и опреми. Године највећег полета клинике – најсјај-
нијих победа духа над материјом – поклапају с управниковањем проф. др Алексе Пишчевића.

Проф. др Брана Димитријевић
Из чланка In memoriam. Проф. др Алекса Пишчевић
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Станислав Пишчевић је рођен 6. маја 1922. годи-
не у Чајетини. Основну школу је завршио у родном 
граду, а гимназију у Ужицу. На Медицински факул-
тет Универзитета у Београду уписао се 1940. године. 
Студирање је прекинуо 1941. и прикључио се Ужич-
ком партизанском одреду, а затим са Другом про-
летерском бригадом, Шестом и Шеснаестом брига-
дом активно учествовао у Народноослободилачкој 
борби до ослобођења земље, обавља ју ћи дужности 
од борца до помоћника комесара ба та љона и по-
моћника комесара дивизијске болнице.

Током рата рањаван је четири пута. Стрелна 
повреда леве надлактице коју је задобио1943. 
године значајно је могла определити његов даљи 
пут борца и касније професионално опредеље ње. 
Због тежине повреде, у ратној болници хирург се 
одлучио за ампутацију леве руке. Међутим, из-
ненадни напад непријатељских војника на бол-
ницу онемогућио је извођење овог захвата. Због 
потребе вишегодишњег лечења, обављао је дуж-
ности политичког комесара, а успешно излечење 
и очување функције ове руке омогућили су му да 
се касније бави хирургијом.

По завршетку Народноослободилачке борбе 
био је секретар Среског комитета Подгорског сре-
за у Ваљевској Каменици. На свој захтев напустио 
је ову политичку дужност и 1945. године се вратио 
у Југословенску народну армију. Године 1946. 
наставио је студије медицине на Војномедицин-
ској академији у Лењинграду (СССР), где је завр-
шио шест семестара. Због познатих догађаја 1948. 

године, вратио се у Београд и студије наставио на 
Медицинском факултету Универзитета у Београ-
ду. Дипломирао је 1951. године, међу првима из 
своје генерације, с високом просечном оценом.

Од 1952. до 1954. године обављао је дужност 
начелника санитетске службе Корпуса Југосло-
венске народне армије у Тузли.

Специјалистички испит из опште хирургије 
положио је с одличним успехом 1959. године на 
Војномедицинској академији у Београду. По за-
вршетку специјализације радио је у Клиници за 
хируршке болести Војномедицинске академије 
као лекар специјалиста, а затим као оснивач и 
први начелник Одељења за васкуларну хирур-
гију, до 1974. године и одласка на дужности у Са-
везном секретаријату народне одбране Југосло-
венске народне армије. Исте године био је поста-
вљен за заменика начелника Санитетске управе 
Савезног секретаријата народне одбране, а од 
1979. вршио је дужност начелника ове управе до 
одласка у пензију 1984. године. Пензионисан је у 
чину генерал-потпуковника. На свим дужности-
ма давао је значајан допринос у креирању развоја 
и усавршавања санитетске службе Југословенске 
народне армије и припремама интегрисаног 
здравства за рад у ратним условима.

Већ током специјализације показивао је инте-
ресовање за научни рад бавећи се експериментал-
ном хирургијом из области васкуларне хирургије. 
Усавршавао се у познатим клиникама у Лондону 
1961. и 1965. године, као и код професора Хејхала 

Проф. др Станислав Пишчевић 
(1922–1995)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Војномедицинске академије у Београду

Велико медицинско образовање, изузетан радни потенцијал и ентузијазам за хирургију усмеравали 
су професора Пишчевића у све области хирургије. Усавршавањем из ратне хирургије 1966. године у 
Војномедицинској академији у Лењинграду заокружио је своје богато знање из ове области. С новим 
знањима о удруженим ратним повредама и њиховом лечењу, посебно о радијационим повредама, 
дао је значајан допринос у изградњи ратне хируршке доктрине у Југословенској народној армији. Био 
је типичан савремени ратни хирург који није робовао уходаним принципима, него је стално тежио 
новим знањима, заснивајући их на домаћим и искуствима из локалних ратова тога доба.



277

1969. у Прагу. Васкуларна хирургија била је об-
ласт његовог највећег интересовања и рада и из 
ове области је 1976. године одбранио докторску 
диисертацију под насловом Могућност примене 
савремене васкуларне хирургије у лечењу повреда 
периферних крвних судова у рату. Захваљујући 
професору Пишчевићу, васкуларна хирургија у 
Војномедицинској академији се афирмисала и 
знатно унапредила, те је отада постала школа не 
само за војне већ и за хирурге из грађанства.

На његов предлог начињен је нови санитет-
ски комплет за збрињавање ратних повреда крв-
них судова, који дотад није постојао у Санитет-
ској служби Југословенске народне армије.

У звање доцента изабран је 1967. године, ван-
редног професора 1973, а редовног професора 
Војномедицинске академије 1977. године. Као 
наставник је имао веома запажена и поучна пре-
давања из опште хирургије и ратне хирургије 
која је држао лекарима на специјализацији хи-
рургије у Војномедицинској академији и младим 
лекарима у Санитетској официрској школи.

Објавио је око 200 радова у домаћим и међуна-
родним стручним часописима из скоро свих об-
ласти хирургије. Коаутор је књиге Ратна хирур-
гија (издање из 1968. године), која је у наредних 
неколико деценија била основни уџбеник ратне 
хирургије. Своје радове излагао је на многим кон-
гресима и стручним састанцима. Радови о 
обољењима и повредама крвних судова (траумат-

ске артерио-венске анеуризме), повредама јетре 
и портној хипертензији и из области хирургије 
желуца били су веома запажени. Радови о удру-
женим повредама, ратној рани, посебно о ефекту 
дејства пројектила велике почетне брзине на тки-
ва, и радови из организације санитетске службе 
дали су значајан допринос јединственој медицин-
ској доктрини, посебно ратнохируршкој.

Био је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва и члан и потпредседник Хируршке 
секције у једном мандату. Такође је био члан 
Међународног удружења за кардиоваскуларну 
хирургију, Међународног удружења за дигес-
тивну хирургију (ISDS) и Међународног удру-
жења за хирургију (ISS).

Проф. др Станислав Пишчевић Грца био је 
редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског дурштва од њеног оснивања 
1976. године.

Као изабрани делегат био је посланик у 
Скупштини Србије.

Добитник је Награде за научноистраживачки 
рад Српског лекарског друштва (1977), плакета, 
других награда и похвала.

Носилац је Партизанске споменице 1941. и 
двадесет високих ратних и мирнодопских 
одликовања.

Умро је 7. фебруара 1995. године, а сахрањен 
је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу 
у Београду.

После престанка активне војне службе, професор Пишчевић је, примерено 
свом немирном и стваралачком духу, наставио са интензивним друштвеним 
и хуманитарним радом, као и са публицистичком делатношћу. Као главни и 
одговорни уредник и председник редакцијског одбора, приредио је, са 
својим ратним друговима, епохално дело у четири тома Санитетска служба 
у народноослободилачком рату Југославије 1941–1945.
Београд: Војноиздавачки и новински центар; 1989
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Коста Поповић је рођен 27. јуна 1923. године у 
Загребу, а одрастао је и школовао се у Сремским 
Карловцима. Његов отац Јован био је лекар, а 
мајка Олга учитељица. Коста Поповић je завршио 
Карловачку гимназију 1941. године. Током Другог 
светског рата и усташког геноцида вршеног у та-
дашњој Независној Држави Хрватској, када му је 
убијен отац, био је избеглица у окупираном Бео-
граду, где је радио у Хигијенском заводу на суз-
бијању пегавог тифуса и маларије. У Југословен-
ску народну армију мобилисан је 1944. године.

После ослобођења уписао се на Медицински 
факултет Универзитета у Београду, а дипломи-
рао 1953. Пет година је радио као лекар опште 
праксе у Дому здравља у Новом Саду. На спе-
цијализацију из интерне медицине примљен је 
1958. године на Интерном одељењу Главне 
покрајинске болнице. Специјалистички испит 
положио је 1963. године у Београду.

На новооснованом Медицинском факултету 
Универзитета у Новом Саду изабран је 1963. го-
дине за асистента на предмету Интерна медици-
на са пнеумофтизиологијом. Хабилитациони 
рад из области анемија одбранио је 1968. године, 
а докторску дисертацију под насловом Епидеми-
олошка проучавања јувенилних ларвираних си-
деропенија 1973. на Медицинском факултету у 
Новом Саду. За доцента на овом факултету 
изабран је 1974. године, за ванредног професора 
1979, а редовног професора 1984. године.

Као млад интерниста и сарадник академика 
Станоја Стефановића определио се за рад с осо-
бама оболелим од хематолошких болести у пе-
риоду када су знање и терапијске могућности у 

хематологији били скромни. Током свог радног 
века предано је радио на развоју клиничке хема-
тологије, као и на унапређењу хематолошке 
служ бе у Новом Саду и Војводини.

Године 1964. постављен је за шефа новоосно-
ваног Одсека за хематологију, који је 1974. пре-
растао у Одељење за хематологију. Успешно је 
сарађивао с хематолозима Института за хемато-
логију и Војномедицинском академијом у Бео-
граду, а усавршавао се у Лиону и Паризу код 
познатих француских хематолога.

Проф. др Коста Поповић је испитивао све ас-
пекте недостатка гвожђа у организму. Први је 
открио и описао случајеве хемоглобинопатија 
код одраслих у Војводини, као и стечену токсоп-
лазмозу. Резултати његовог испитивања сидеро-
блaстних анемија у хроничном фенацетинизму 
побудили су интересовање многих хематолога у 
земљи и иностранству.

Остварио је изузетну сарадњу с колегама на 
трансфузиологији, патологији, патофизиологији 
и имунологији. Осавременио је дијагностику и 
лечење малигних и немалигних хематолошких 
обољења. На његову иницијативу његови сарад-
ници су увели нове дијагностичке методе, као 
што су цитохемија, хемореологија, цитометрија, 
функционално испитивање гранулоцита, мате-
матички модели прогнозе тока и исхода акутних 
леукемија и др.

Најзначајнији период прогреса хематологије 
везује се за увођење цитостатске полихемиотера-
пије према међународним протоколима код ма-
лигних хемопатија 1975. године, комбиноване 
хемиотерапије и радиотерапије лимфома, суп-
ституцијске терапије болесника с хемофилијом 
концентратом VIII и IX чиниоца коагулације, као 
и за примену матичних ћелија хематопоезе у ле-
чењу апластичне анемије и акутне леукемије. 

Проф. др Коста Поповић 
(1923–2007)

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду

Проф. др Коста Поповић је један од најуглед-
нијих хематолога, који је својим радом и дос-
тигнућима допринео напретку хематологије у 
нашој земљи.
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Године 1977. урадио је прву успешну транс-
плантацију костне сржи у нашој земљи код особе 
оболеле од апластичне анемије од HLA-подудар-
ног брата близанца. Тако је отворио ново погла-
вље на пољу алогене трансплантације матичних 
ћелија хематопоезе код нас. Његови сарадници 
наставили су и усавршили рад на пољу транс-
плантације матичних ћелија хематопоезе, која је 
данас рутинска метода лечења многих хемато-
лошких обољења. Године 1978. основао је Сте-
рилни блок за специјалну негу и лечење хемато-
лошких болесника. На његов предлог Одељење 
за хематологији у Новом Саду постало је и Цен-
тар за лечење акутних леукемија у Војводини.

Залагањем проф. др Косте Поповића основа-
на је 1975. године Хематолошка дневна болница, 
као истурена јединица Одељења. Она се, будући 
да је прва у нашој средини, показала изузетно 
значајном и неопходном у амбулантном лечењу 
све већег броја хематолошких болесника.

Одељење за хематологију прерасло је 1986. 
године у Клинику са 42 болесничке постеље, која 
је захваљујући стручном и научном раду тада-
шњег управника, проф. др Косте Поповића, и 
тима његових сарадника стекла завидан реноме 
у земљи.

Своје знање и богато искуство успешно је 
преносио на своје сараднике и студенте доди-

пломске и последипломске наставе, посебно из 
хематологије.

Објавио је више од 200 радова у земљи и ино-
странству, аутор је две монографије и коаутор 
пет уџбеника. Био је носилац неколико научно-
истраживачких пројеката међу којима су најзна-
чајнији: Проучавање фактора ризика у наста-
јању леукемија и Испитивање хематолошких 
про мена у радника професионално изложених 
мијелотоксичним материјама. Утврдио је са 
својим сарадницима повећану учесталост акут-
них леукемија код радника професионално из-
ложених бензену.

Ценећи његов научни и стручни допринос у 
области хематологије, Академија медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабрала га је 
1990. године за свог почасног члана.

Активно је радио у Хематолошко-трансфузи-
олошкој секцији Друштва лекара Војводине, као 
и у Хематолошкој секцији Српског лекарског 
друштва. Као председник Удружења хематолога 
Југославије, успешно је 1988. године организо-
вао у Новом Саду IX југословенске хематолош-
ко-трансфузиолошке дане, на којима су донети 
важни закључци и предлози за даљи стручни 
рад. Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Билтен за хематологију и трансфузиологију и 
Медицински преглед.

Проф. др Коста Поповић са супругом, 
прим. др Душицом Поповић, педијатром, 
и синовима Јованом (данас шеф Завода за 
фармакологију, токсикологију и клиничку 
фармакологију, продекан Медицинског 
факултета Универзитета у Новом Саду и 
редовни члан Академије медицинских на-
ука Српског лекарског друштва) и Алек-
сандром, афирмисаним академским сли-
каром који живи и ради у Њујорку.

Проф. др Коста Поповић остаће запамћен као оснивач и први управник Клинике за хематологију 
Института за интерне болести у Новом Саду, врсни клинички хематолог, истраживач, изванредан 
педагог и учитељ бројним хематолозима и трансфузиолозима. Као дугогодишњи руководилац Кли-
нике за хематологију, са својим сарадницима доносио је одлуке о мерама за унапређење дијагности-
ковања, лечења и превенције хематолошких обољења. Сарадници и ученици проф. др Косте Попо-
вића, великана српске хематологије, научника, педагога и хуманисте, с поносом су наставили његово 
дело и његову визију о даљем прогресу клиничке хематологије у нашој средини.
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За свој стручни, научни и друштвени рад 
примио је бројна признања: Октобарску награду 
Града Новог Сада (1981), Спомен-диплому Ме-
дицинског факултета Универзитета у Новом 
Саду и Награду за животно дело Друштва лека-
ра Војводине Српског лекарског друштва (1988). 
Одликован је Орденом рада I реда СФР Југосла-
вије (1988).

Проф. др Коста Поповић је 1988. године спо-
којан отишао у заслужену пензију, уверен да ће 
хематолошки тим његових сарадника, четири 
наставника и шест асистената, наставити рад на 

успешнијој превенцији хематолошких обољења, 
као и на њиховом ефикаснијем лечењу са све 
већом могућношћу за излечење. Као пензионер, 
активно је учествовао у раду XI хематолошких 
дана Југославије 2000. године у Новом Саду, као 
и у Удружењу хематолога. Дао је и изванредан 
допринос првом уџбенику интерне медицине 
Медицинског факултета Универзитета у Новом 
Саду у поглављима о сидеропенијској и сидеро-
бластној анемији. 

Преминуо је 26. децембра 2007. године. Са-
храњен је на гробљу у Сремским Карловцима.
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Проф. др Душан Пејин
Проф. др Стеван Л. Поповић

Проф. др Јован К. Поповић
Академија медицинских наука Српског лекарског друтва

Проф. др Коста Поповић је и после одласка у пензију наставио да се бави стручним и научним радом 
у области хематологије и да суделује у активностима Хематолошке секције Друштва лекара Војво-
дине, али је имао велику жељу – и нашао је снаге – да истражује своје завичајно место – Сремске 
Карловце. Писао је о догађајима и личностима из Сремских Карловаца; написао је књигу о стра-
дањима Карловчана у Другом светском рату; сарађивао је у часописима Кровови, у Карловачким 
новинама и у Летопису Матице српске. За напоре да отме од заборава немила збивања из блиске 
прошлости, Карловчани су се одужили проф. др Кости Поповићу доделом посебне повеље.



281

Милан Поповић је рођен 6. новембра 1924. 
године у Београду, од оца Новака, инжењера тех-
нологије, и мајке Јулке (рођ. Савић), лекара и 
професора универзитета. Дипломирао је 1953. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду. Специјалистички испит из неу-
ропсихијатрије положио је 1960. године. Док-
торску дисертацију под насловом Групна психо-
терапија схизофрених у  болничким условима 
одбранио је 1971. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду. Био је на 
струч ном усавршавању из аналитичке психоте-
рапије у Tavistock Clinic у Лондону, Центру за 
ментално здравље 13. арондисмана у Паризу и 
на Калифорнијском универзитету у Лос Анђе-
лесу, укупно две године.

За ванредног професора Филозофског фа-
култета Универзитета у Београду изабран је 
1972. године, а за редовног професора 1980. го-
дине. Предавао је социјалну патологију (социо-
логију менталних поремећаја) и општу психопа-
тологију. Био је шеф Катедре за социологију, 
управник Одељења за филозофију и социоло-
гију, а од 1987. до 1989. године и декан Филозоф-
ског факултета Универзитета у Београду.

На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду био је један од организатора после-
дипломске наставе из психотерапије и социјал-
не психијатрије. Био је и председник комисије 
за полагање супспецијалистичког испита из 
психотерапије.

Као гостујући професор држао је предавања 
у Центру за рехабилитацију психијатријских бо-
лесника La Verriere у Паризу, на Калифорнијском 
универзитету у Лос Анђелесу и на Бостонском 
универзитету. Јуна 1990. године именован је за 
Affiliate Teacher познатог Института за групну 
анализу у Лондону.

Милан Поповић је био пионир у развоју 
групне психотерапије у Србији и отварању пси-
хијатријских одељења према друштву. Оснивач 
је Школе психоаналитичке психотерапије на по-
следипломским студијама Медицинског факул-
тета у Београду. Учитељ је многих генерација 
психијатара, психолога и социолога у Србији. 
Дао је значајан допринос развоју психијатрије у 
земљи, посебно развоју психотерапије и со-
цијалне психијатрије, достојно представљајући 
домаћа достигнућа у иностранству.

Као један од оснивача Института за ментално 
здравље у Београду, од 1963. године водио је 
прво Отворено одељење, претежно за психозе. 
Звање примаријуса му је додељено 1968. Од 1979. 
године до одласка у пензију био је шеф Центра 
за психотерапију и социотерапију Института за 
ментално здравље, бавећи се већим делом еду-
кативном и научном активношћу. Годину и по 
дана је вршио и дужност директора Института 
за ментално здравље.

Оснивач је и први руководилац Психолош-
ког саветовалишта за студенте Универзитета у 
Београду.

Аутор је 167 научних и стручних радова, од 
којих је 37 публиковано у иностранству, самос-
тално или са сарадницима. Објавио је и 10 мо-
нографија, уџбеника и књига из области психо-
терапије и социјалне психијатрије у којима је 
једини или први аутор. То су: уџбеник Психоа-
нализа (1976), монографије Психодинамика и 
психотерапија неуроза (са В. Јеротићем, четири 
издања почев од 1983) и Ми и они другачији 
(1988), књиге Присилне и фобичне неурозе и њи-
хово лечење (са Д. Миловановићем, 1981), Однос 
терапеут – пацијент (са П. Опалићем, 1992), 
The Time of Hate and Suffering (London, 1993), 
Etnopsychology and the Yugoslav Drama (Mexico 

Проф. др Милан Поповић 
(1924–2012)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1994. 

Професор Филозофског факултета 
Универзитета у Београду
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City, 1993) и Фројдов антрополошки песимизам 
(2007). Новинар Милош Јевтић објавио је књигу 
разговора са др М. Поповићем Уточишта Ми-
лана Поповића (2000).

Бавио се и психоисторијским студијама о Ми-
леви Марић-Ајнштајн, посебно њеним односом 
с мужем Албертом. Ова студија је заснована на 
приказу и анализи око 70 писама и дописница 
које су Милева Марић и Алберт Ајнштајн упути-
ли својој блиској пријатељици и колегници са 
студија у Цириху Хелени Савић, баки Милана 
Поповића. Ова писма су важна за боље разуме-
вање еволуције односа брачног пара Ајнштајн, па 
и психологије овог генијалног човека. Резултате 
те студије објавио је у књизи Једно пријатељство: 
Писма Милеве и Алберта Ајнштајна Хелени Са-
вић (ЦИД, 1998; Плато, 2004), која је преведена на 
енглески језик – In Albert’s Shadow, the Life and 
Letters of Mileva Marić, Einstein’s First Wifе (The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore & London, 2003).

Био је дугогодишњи активни члан Српског 
лекарског друштва и члан и председник његове 
Секције за психотерапију. Бавио се и медицин-
ском етиком и био председник Етичког комите-
та Српског лекарског друштва (1992–1997). Је-
дан је од оснивача Удружења психотерапеута 
Србије. Био је почасни члан Удружења психоло-
га Србије и Београдске психоаналитичке групе.

Интересовања Милана Поповића била су ус-
мерена и шире, према култури и друштвеним 
проблемима и збивањима. Тако је, између оста-

лог, био председник Програмског савета Па-
виљона „Цвијета Зузорић“, саветник Центра за 
жртве трауме и насиља погођене ратом, супер-
визор Центра међународног Црвеног крста и 
полумесеца за психосоцијалну подршку избе-
глицама у Београду. Од 1989. године био је, по 
позиву, члан Европског удружења културе са 
седиштем у Венецији, а од 1992. сарадник „Ајн-
штај новог пројекта“ универзитета у Пристону, 
Бостону и Јерусалиму.

Крајем 1992. године изабран је за председни-
ка Удружења лекара Србије за мир, огранка Ме-
ђу народног удружења лекара за превенцију ну-
клеарног рата. Ово удружење окупља 200.000 
лекара из 90 земаља света, саветодавни је орган 
Уједињених нација и добитник Нобелове награ-
де за мир за 1985. годину.

Проф. др Милан Поповић је 1994. године 
изабран за ванредног, а 1995. за редовног члана 
Академије медицинских наука Српског лекар-
ског друштва.

Године 1996. промовисан је у редовног члана 
Медицинског одељења Европске академије нау-
ка и уметности са седиштем у Салцбургу.  

Добитник је Награде „ХХ век“ (1993) за дос-
тигнућа у науци Међународног биографског 
центра у Кембриџу и других признања.

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрним зрацима (1989). 

Преминуо је 28. априла 2012. године и сахра-
њен је на Новом гробљу у Београду.
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Проф. др Јован Букелић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Проф. др Милан Поповић је пионир у преображају класичних психијатријских одељења у „одељења 
отворених врата“ у Србији. Учитељ је многих генерација психијатара, психолога и социолога.
Професора Поповића памтиће генерације као великог хуманисту, ерудиту, изванредно достојан-
ственог и у сваком погледу особу од поверења, мислиоца, господина у сваком смислу те речи, са 
којим се могло о свему разговарати, дискутовати у пријатној и, за сваког који је имао овакву прилику, 
незаборавној атмосфери. Ширио је мир и оптимизам у сваком тренутку, а предавања која је држао 
на последипломским студијама на Медицинском факултету упамћена су као изванредна, посебно 
она посвећена психоанализи, психотерапији и тумачењу снова.

Сећање проф. др Јована Букелића
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Слободан Радмановић је рођен 2. фебруара 
1936. године у Новом Саду, где је завршио ос-
новну школу и гимназију. На Медицински фа-
култет Универзитета у Београду уписао се 1954, 
а дипломирао фебруара 1962. године. Лекарски 
стаж је обавио у Новом Саду, а војни рок служио 
у Љубљани, у Школи резервних санитетских 
официра, и потом у Делницама. Током 1964. и 
1965. године радио је у Служби хроничних неза-
разних болести Савезног завода за здравствену 
заштиту. Године 1966. запослио се на Универзи-
тетској дечјој клиници, где је 1970. завршио спе-
цијализацију из педијатрије. У овој установи је 
провео највећи део свог професионалног и 
струч ног рада, и то на Ендокринолошком оде-
љењу, чији је шеф био од 1990. године. Последње 
године активног радног стажа провео је на Ин-
ституту за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије „Др Вукан Чупић“, вршећи дужност ди-
ректора Републичког центра за планирање по-
родице (1999–2000). Пензионисан је 2001. 
године.

Од самог почетка бављења педијатријом био 
је заинтересован за област ендокринологије, а 
посебно за поремећаје раста и развоја. Томе је 
било посвећено и његово усавршавање у Лондо-
ну, у Hospital for Sick Children, Institute of Child 

Health, где је од октобра 1973. године провео 
осам месеци код професора Tanner-a, водећег 
стручњака за поремећаје раста и развоја деце. 
Маја 1974. похађао је курс из ендокринологије 
на British Postgraduate Medical School. На сту-
дијским усавршавањима је био у Middlesex Ho-
spital у Лондону (1988), на Cornell University у 
Њујорку (1989) и на North Western University у 
Чикагу (1989). Докторску дисертацију под на-
словом Инсулинемија и хормон раста у гојазне 
деце одбранио је 1982. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду.

У звање асистента на предмету Педијатрија на 
Медицинском факултету Универзитета у Београ-
ду изабран је 1970. године. Избори у звање ванред-
ног и редовног професора уследили су 1988, од-
носно 1993. године. Учествовао је у свим облици-
ма наставе за студенте и лекаре на последиплом-
ским магистарским студијама, специјализацији и 
супспецијализацији. Од 1994. године био је у два 
мандатна периода шеф Катедре педијатрије. Био 
је ментор у изради неколико докторских дисерта-
ција и магистарских теза. У периоду 1997–2001. 
године био је модератор за ендокринологију у Ју-
гословенској педијатријској школи.

Публиковао је више од 160 стручних и науч-
них радова и неколико поглавља у девет књига.

Проф. др Слободан Радмановић 
(1936–2014)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1994. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Београду

Како представити личност професора Слободана Радмановића? Можда је најоригиналнији био 
професор Рашко Степановић, који га је описао као „Лалу“ с енглеским манирима. Утицај енглеске 
педијатријске школе и професора Tanner-а био је очигледан. Када је у питању војвођански утицај, 
он се огледао у одмереном понашању и благости. Ако се томе дода широко опште и медицинско 
образовање, посвећеност позиву и малим пацијентима, који су му били веома наклоњени, добија се 
права слика једног од водећих дечјих ендокринолога у нашој средини.
И после одласка у пензију радозналост га је водила на бројна путовања. Захваљујући својој склоности 
ка фотографији, професор Радмановић је овековечио многе тренутке с педијатријских скупова и 
дружења. До последњег дана био је активан, виталан и дружељубив.

Сећање проф. др Гордане Буњевачки
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Био је члан Српског лекарског друштва од 
1963. године, члан и потпредседник Педијатријс-
ке секције, члан Ендокринолошке секције Срп-
ског лекарског друштва и Удружења ендокрино-
лога Југославије. Такође је био члан бројних међу-
народних друштава: International Society for Hu-
man Biology (1974), European Society for Pedia tric 
Endocrinology (1989) и International Society for 
Paediatric and Adolescent Diabetes. Био је представ-
ник Југославије у међународној студији о поре-
мећајима раста и лечењу хормоном раста.

Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство и ревнос-
ни рецензент овог и других часописа.

Као цењени дечји ендокринолог изабран је за 
ванредног члана Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва 1994. године, а за 
редовног члана 2004. године. Био је секретар На-
учне групе за интерну медицину (2000–2002) и 
потпредседник Академије (2002–2004). Био је 

члан Уређивачког одбора публикације Моногра-
фије научних скупова АМН СЛД од оснивања 
ове публикације. У Академији је организовао 
неколико научних скупова: Педијатријска ен-
докринологија у новом миленијуму (2002), Дија-
бетес у дечјем узрасту (2003), Чиниоци у превен-
цији и заштити менталног здравља адолесце-
ната (2004) и Гојазност деце и адолесцената 
(2005). Поред тога, био је предавач на још неко-
лико научних скупова Академије, а маја 2005. 
одржао је предавање у Задужбини Илије М. Ко-
ларца под називом Поремећаји раста код деце и 
могућности лечења.

Добитник је Захвалнице, Дипломе и две По-
веље Српског лекарског друштва (1997,  2002), а 
2012. године Друштво га је наградило Наградом 
за животно дело. Добитник је Дипломе „Ендок-
ринолог 1982“.

Преминуо је изненада 5. јануара 2014. године. 
Сахрањен је на Новом гробљу у Београду.

Руководство Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва 
(2002–2004): прим. др Радмила Бак-
лаја, генерални секретар (2000-2004), 
проф. др Драгослав Стевовић, пред-
седник (2002–2005), проф. др Слобо-
дан Радмановић, пот пред седник 
(2002–2004)

Литература и извори података

Лично писана биографија проф. др Слободана Радмановића и предлог за доделу Награде за животно дело. 
Архива Академије медицинских наука Српског лекарског друштва 

Sajić S. Prof. dr Slobodan Radmanović. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga 
IV. Beograd: Medicinski fakultet; 2007. str. 275–276.

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 200.

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Мирослав Радовановић је рођен 3. децембра 
1919. године у Бруснику (општина Битољ, Маке-
донија), где су се отац Омиљ, иначе Књажевча-
нин, општински чиновник и књижар, и мајка 
Ангелина, учитељица, затекли на службовању. 
Детињство и основно школовање провео је у Би-
тољу и Прилепу, а 1931. године с породицом се 
обрео у очевом родном Књажевцу, где је мату-
рирао осмогодишњу гимназију 1937. Исте годи-
не је, као краљев војни питомац, уписао Меди-
цински факултет Универзитета у Београду. Сту-
дије је због рата прекинуо априла 1941. године. 
Волонтирао је у градској болници у Књажевцу и 
радио са теренским екипама Централног хи-
гијенског завода на сузбијању пегавца и других 
заразних болести (у Борском руднику, у Мачви, 
па у Јадру). У Народноослободилачку војску је 
ступио у септембру 1944. године. У њој је оба-
вљао дужности шефа санитета и лекара Четврте 
војвођанске ударне бригаде. У јесен 1945. демо-
билисан је као ратни војни инвалид, али је 
наставио теренски рад у Централном хигијен-
ском заводу на сузбијању заразних болести. Ис-
товремено је наставио студије медицине у Бео-
граду и дипломирао у новембру 1946. године.

По дипломирању је примљен на рад у ново-
основаном Савезном хигијенском заводу, где ја 
започео специјализацију хигијене. Део специја-
листичког стажа, као стипендиста Светске 
здравствене организације, обавио је у Францус-
кој и Швајцарској (1949–1950). Специјалистич-
ки испит из хигијене положио је 1951. године, 
након чега је примљен на рад у Хигијенском ин-
ституту НР Србије. Тамо је основао и водио 
Одељење хигијене исхране, организовао прве 
последипломске курсеве за лекаре-специјалисте 
хигијене и за санитарне инспекторе и предавао 
на њима.

У јуну 1952. године прешао је на Медицински 
факултет Универзитета у Сарајеву, где је одбра-
нио хабилитациони рад. Убрзо након тога иза-
бран је у звања асистента, потом доцента, и ван-
редног професора (априла 1960). Године 1961, 
као стипендиста Светске здравствене организа-
ције боравио је на тромесечном усавршавању у 
одговарајућим научним установама Чехословач-
ке, Совјетског Савеза, Швајцарске, Француске, 
те скандинавских земаља. У Сарајеву је, уз уни-
верзитетску наставу, вршио и дужност заменика 
директора Института за хигијену и социјалну 
медицину Медицинског факултета. Истовреме-
но је у Републичком заводу за заштиту здравља 
водио Одељење за хигијену исхране сарађујући 
и са Санитарним инспекторатом СР Босне и 
Херцеговине и града Сарајева. Предавао је хи-
гијену и на Вишој школи за социјалне раднике, 
а хигијену исхране на Вишој педагошкој 
школи. 

Године 1964. позван је да пређе на Медицин-
ски факултет у Новом Саду, у звању редовног 
професора, и пострављен је за директора Завода 
за хигијену и медицину рада Института за 
здрав ствену заштиту Нови Сад. Касније је по-
стао начелник овог завода и, најзад, његов са-
ветник, до одласка у пензију у октобру 1984. го-
дине. Повремено је радио и као хонорарни про-
фесор на другим факултетима Новосадског уни-
верзитета (три године на Технолошком факул-
тету, четири године на Филозофском факултету 
и две године на Факултету физичке културе). 
Био је продекан за наставу Медицинског факул-
тета Универзитета у Новом Саду од 1967. до 
1969. године.

Објавио је више од 250 радова у домаћим и 
међународним часописима. Коаутор је значај-
них уџбеника, утицајних у области медицинских 

Академик Мирослав Радовановић 
(1919–2008)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1991. 
Члан Војвођанске академије наука и уметности од 1981. 

Професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
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знања на укупном југословенском академском 
подручју: Превентивна медицина (1959, 1962; 
прва таква на српском језику) и из ње касније 
изведена Хигијена (1970, 1977). У познијим годи-
нама његово најзначајније коауторско дело (са 
Грујицом Жарковићем и Зденком Јевтић), за које 
је био уредник српског издања, јесте: Здравстве-
на политика и управљање националним систе-
мима заштите здравља. Са нарочитим освр-
том на проблем бивших социјалистичких зе-
маља у прелазу на тржишну привреду и поли-
тички плурализам (САНУ, Огранак у Новом 
Саду, 1998). 

Био је ментор у изради бројних докторских и 
магистарских теза и специјалистичких радова, 
посебно из области хигијене и медицине рада 
(нарочито када су у питању стручни кадрови из 
Сарајева, Новог Сада и Ниша).

У струци и науци његове главне истраживач-
ке области биле су: рад на елиминисању квали-
тативних дефицита исхране (посебно код деце 
предшколског и школског узраста), рационали-
зација допунске (фабричке) исхране радника (у 
спрези калоријског уноса с продуктивношћу), 
увођење јодне профилаксе у третирању ендемске 
гушавости (јодирањем соли), рад на искорењи-
вању пелагре алиментарне етиологије (на рала-
цији: економско-социјално стање становништва 
– прекомерна употреба кукуруза у исхрани – не-
довољни унос протеина животињског порекла), 
медицински аспекти заштите животне средине 
(квалитет воде за пиће, квалитет ваздуха, упра-
вљање отпадним материјалима, хигијена насеља, 
школа и становања и др.). Тако је, заправо, исто-
времено уводио и нутриционистичку науку и 
превентивну медицину код нас (према речима 
Радовановићевог старијег колеге, сарадника и 
учитеља, академика Академије наука и уметнос-
ти Босне и Херцеговине, Грујице Жарковића, био 
је „први и водећи нутрициониста у Југославији“). 

Иза сваког од тих пионирских истраживачких 
подухвата (обзнањених у око 300 публикованих 
радова) лежали су мукотрпан и дуготрајан те-
ренски и кабинетски рад, препознатљив и данас 
по изради низа медицинско-еколошких студија 
насеља у Босни и Херцеговини и у Војводини.

Дана 22. новембра 1981. године изабран је за 
дописног, а 3. децембра 1987. за редовног члана 
Војвођанске академије наука и уметности. Ака-
демску беседу Успеси и неуспеси рационализације 
исхране становништва Југославије одржао је 11. 
маја 1989. године. Поред осталога, био је секретар 
(1987–1989) и председник Војвођанске академије 
наука и уметности (1989–1990). После интегри-
сања Војвођанске академије наука и уметности и 
Српске академије наука и уметности, примљен је 
за редовног члана САНУ 29. маја 1991. године. 
Био је такође председник Огранка САНУ у Но-
вом Саду и члан Извршног одбора САНУ (до 
1993). Обављао и послове председника Савета 
академија наука и уметности Југославије, пресе-
дника Међуакадемијског одбора за проучавање 
исхране народа Југославије и члана Међуакаде-
мијског одбора за организацију здравља и здрав-
ствене системе. Учествовао је на многим југосло-
венским и међународним научним и стручним 
конгресима, семинарима и конференцијима. 

Редован члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је при њеном 
оснивању 1976. године. Поред свих осталих оба-
веза активно је учествовао у раду Академије. У 
знак признања за његов активни рад, изабран је 
1988. за почасног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва.

У областима где се струка повезује са дру-
штвеним потребама и делатностима вршио је – 
честито, пожртвовано и врло агилно – разне 
функције у Савезном заводу за заштиту здравља, 
Удружењу за превентивну медицину Југославије, 
у комисијама, већима и саветима факултета, уни-
верзитета и града Новог Сада, Здравственом са-
вету Војводине, Комисији за просторно плани-
рање и генерални урбанистички план града Но-
вог Сада, комисијама при Извршном већу Војво-
дине, Самоуправној интересној заједници за на-
уку Војводине, Српском лекарском друштву и 
његовој Секцији за превентивну медицину, Ака-
демији медицинских наука Српског лекарског 
друштва, Друштву лекара Војводине, при Црве-
ном крсту Југославије и Војводине, те при Уни-
верзитетском Комитету Савеза комуниста у Са-

Важио је и за одличног говорника и за дис-
циплинованог а строгог наставника, а као човек 
био је „посебно цењен због своје отворености, 
доследности, поштења, вредноће и хуманости“ 
(према речима академика Српске академије 
наука и уметности Зорана Ковачевића). При 
свему томе и „марљив, строг, тачан, доследан и 
бескомпромисан, а рационалан“. „Поуздан са-
говорник и саветник свакоме“. Уз све, посвећен 
шетњи, књизи и читању.
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рајеву и Новом Саду (секретар Универзитетског 
комитета у Новом Саду), Еколошком покрету 
града Новог Сада, часопису Човек и животна сре-
дина и др. Био је и главни уредник југословенског 
часописа Храна и исхрана и један од оснивача ча-
сописа за популаризацију медицинских знања 
Еликсир. Учествовао је и у обнови хуманитарног 
друштва Привредник (1993; вероватно мотивисан 
и тиме што му је отац Омиљ, управо посредо-
вањем Привредника, био једно време на школо-
вању за књижара и графичара у Загребу). 

Добитник је бројних плакета, диплома и дру-
гих признања. 

Одликован је Орденом рада трећег реда, Ор-
деном заслуга за народ са сребрном звездом и 
Орденом Републике са сребрним венцем. 

Преминуо je 16. јуна 2008. године у Новом Саду. 
Са супругом Мирославом (рођ. Гојаковић) 

има два сина, Милорада (Београд, 1947), линг-
висту и академика Српске академије наука и 
уметности, и Драгана (Београд, 1949), вајара и 
магистра примењених уметности.
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Зора Радујков је рођена 31. децембра 1919. 
године у Моровићу код Шида, у трговачкој по-
родици, од оца Рудолфа Фаjста и мајке Матилде 
Борићевић, Новосађанке. У родном месту је 
пошла у основну школу, а школовање наставила 
у Загребу, где се њена шесточлана породица пре-
селила. Ту је завршила гимназију и дипломирала 
1944. године на Медицинском факултету.

Своју лекарску каријеру започела је на најте-
жи могући начин, јер је те исте године, као иле-
гални радник и члан Савеза комунистичке ом-
ладине Југославије, ухапшена, те као политички 
кажњеник спроведена у логор Стара Градишка, 
а затим у злогласни Јасеновац. Ту су јој први па-
цијенти биле њене сапатнице-логорашице. 
Може се само наслутити кроз какве је личне па-
тње прошла у том периоду, јер је о томе ретко 
говорила, али је о том делу свог медицинског 
рада много писала. Ти потресни подаци могу се 
прочитати у неколико публикација. Када су се 
јединице Народноослободилачке војске у про-
леће 1945. године приближиле логору, усташе су 
се заједно са заточеницима повукле према Сло-
венији, па су ослобођени тек 9. маја у Марибору. 
Одмах по ослобођењу добровољно је ступила у 
редове те војске и као активни војни лекар ради-

ла најпре у Хируршкој пољској болници III ар-
мије, а затим у војним болницама у Новом Саду, 
Сомбору и Петроварадину.

Демобилисана је 1952. године, када се за-
послила на Интерном одељењу Главне покрајин-
ске болнице у Новом Саду, где је наставила спе-
цијализацију из интерне медицине започету 
1949. године. Специјалистички испит је положи-
ла децембра 1953. на Интерној клиници „Ребро“ 
у Загребу.

Од 1956. године, због потреба службе, по-
чиње да ради у Клиничком лабораторијуму 
Покрајинске болнице као лекар, а 1958. је поста-
вљена за шефа тог лабораторијума. Отада се 
потпуно посветила лабораторијској медицини, 
цео свој радни век је провела у лабораторијуму 
и значајно допринела развоју и унапређењу овог 
вида здравствене делатности у Новом Саду. Уса-
вршавала се у земљи (Интерна клиника А у Бе-
ограду, Институт за дијабетес и Болница „Озрен 
Новосел“ у Загребу, 1956) и иностранству (Хе-
матолошки институт у Кракову, 1958/59).

Током свога вишедеценијског рада у здрав-
ственој служби увела је многе нове лаборато-
ријске дијагностичке методе и проширила Цен-
трални клинички лабораторијум просторно и 

Проф. др Зора Радујков 
(1919–2004)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду

У неколико речи могао би се овако сажети однос професорке Зоре Радујков према бројним здрав-
ственим радницима који су радили под њеним непосредним руководством. „Шефица“, како су је 
сви они међу собом називали, била је веома строг, али принципијелан и праведан руководилац. У 
раду је од свих, почев од лабораната до доктора наука, тражила крајњу савесност и тачност, а у 
случајевима прекршаја тих принципа знала је да буде врло ригорозна и неумољива. Истовремено, 
према свима је била веома хумана, помагала је своје раднике на све могуће начине и никада није 
правила разлике међу њима на основу порекла и образовања, а још мање на основу вере или нације. 
У све стручне активности које је организовала и непосредно извршавала, тимски је укључивала 
бројне, нарочито младе, колеге и сараднике, подстицала њихово образовање и на тај начин се бри-
нула о њиховом усавршавању и напредовању, о чему је и документовано писала. Скоро родитељски 
се бринула и о својим лаборантима, ценила је њихов рад и увек им помагала у стручном и сваком 
другом погледу.
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кадровски, тако да је он ускоро постао потпуно 
самостална организациона јединица Клиничке 
болнице у Новом Саду под именом Завод за ла-
бораторијску дијагностику. Била је непрекидно 
начелник и успешно руководила радом Завода 
до одласка у пензију 1985. године.

Када је 1960. основан Медицински факултет 
Универзитета у Новом Саду, од првих дана је 
учествовала у његовом раду. После одбране ха-
билитационог рада 1963. године изабрана је у 
звање доцента за предмет Патолошка физиоло-
гија. На матичном факултету је 1977. године од-
бранила и докторску дисертацију под насловом 
Хиперлипопротеинемије у гојазних особа као 
доприносни чиниоци у настанку и развоју ате-
росклерозе и њених компликација. За ванредног 
професора је изабрана 1979, а за редовног про-
фесора 1984. године. Била је први сарадник ака-
демика Станоја Стефановића у оснивању Ка-
тедре за патолошку физиологију на Медицин-
ском факултету Универзитета у Новом Саду, а 
затим је предавала овај предмет двадесет трима 
генерацијама студената медицине и стоматоло-
гије. Највећи део тог времена била је и шеф Ка-
тедре и успешно организовала наставу, из-
градњу и опремање Института за патолошку 
физиологију и издавање уџбеника, а дуго година 
је као једини наставник сама испитивала бројне 
студенте. У оквиру Медицинског факултета 
била је члан многих стручних тела и управних 
органа, а у периоду 1965–1967. године и проде-
кан за наставу. Бавила се и обимним педагош-

ким радом у здравственој струци, почев од об-
разовања средњомедицинског кадра, па до члан-
ства у комисијама за полагање специјалистич-
ких испита лекара.

Све време стручног и наставног рада бавила 
се и научним истраживањима које је организо-
вала, непосредно извршавала и у тај рад тимски 
укључивала бројне колеге и сараднике, не само 
са свог института него и шире. На тај начин је 
имала велике заслуге у стварању младих нас-
тавних и научних кадрова, чије је образовање и 
напредовање непрекидно подстицала.

Данас, деценију након њене смрти, може се са 
сигурношћу тврдити да је допринос Зоре Ра-
дујков струци и науци значајан и да ће њено име 
остати заувек везано за покретање и оснивање 
две важне области медицине у нашој средини – 
цитодијагностике и лабораторијске дијагности-
ке поремећаја метаболизма масти, које су до 
данас од огромне помоћи и лекарима и болесни-
цима. Сигурно је да ће се многи болесници које 
је лично лечила или посредно помагала у њихо-
вом лечењу са захвалношћу сећати њене струч-
ности, пожртвовања и хуманости.

Осим стручног рада, кроз цео свој живот, од 
најраније младости, Зора Радујков је била вео-
ма активна у политици и струковним органи-
зацијама. Била је члан Српског лекарског 
друштва, председник Подружнице Нови Сад 
Српског лекарског друштва, оснивач и први 
председник Секције за цитологију Друштва ле-
кара Војводине и члан Председништва Друштва 

Резултате стручног и научног рада објавила је у 92 рада у домаћим и страним часописима и књигама. 
Са Р. Боротом и А. Лучићем написала је Приручник практичних и семинарских вежби из патолошке 
физиологије. Била је учесник или носилац осам научноистраживачких пројеката који су финансирали 
разни научни фондови. У стручном и научном раду била је веома свестрана, бавила се разним об-
ластима патофизиологије, а посебно хематолошке цитологије и хемостазе. Њен најзначајнији допри-
нос струци и науци везан је за цитодијагностику и хиперлипопротеинемије. Она је прва у Војводини 
стручно и организовано увела у свакодневни рутински рад цитолошку методу за дијагностику мали-
гних тумора разних органа. У почетку је то било везано само за хематопоезне органе, али касније је 
развила и унапредила цитодијагностику и других органа, нарочито тумора дојке и тумора штитасте 
жлезде. Из ове области објавила је бројне радове у којима је саопштила своја оригинална искуства. 
Такође је међу првима у Војводини сагледала значај поремећаја метаболизма масти, посебно хи-
перлипопротеинемија, за ову средину и увела у широку употребу најновије методе за њихово дијаг-
ностиковање и класификацију. Кроз свакодневно ангажовање подстакла је и многа друга истражи-
вања овог важног здравственог проблема, а њему је посветила и своју докторску дисертацију, у којој 
је описала механизам утицаја гојазности на развој атеросклерозе. На основу тих њених истраживања 
развило се посебно интересовање и других научних радника за ову област, које је довело до тога да 
је Нови Сад постао признат здравствени и истраживачки центар за изучавање и лечење хиперли-
попротеинемија и болести које су њихове последице. Свега неколико дана од њене смрти у Новом 
Саду је одржан Први конгрес о хиперлипопротеинемијама Србије и Црне Горе, чему је несумњиво 
својим радом и она допринела.
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лекара Војводине Српског лекарског друштва 
(1982/83). 

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва била је од њеног ос-
нивања 1976. године.

Добитник је бројних признања, између који-
ма су Повеља и Спомен-диплома Медицинског 
факултета Универзитета у Новом Саду.

Одликована је Орденом рада са сребрним вен-
цем, Орденом заслуга за народ са сребрним зра-
цима и Орденом Републике са сребрним венцем.

Поред својих стручих и друштвених актив-
ности, Зора Радујков није запостављала ни об-
ична људска задовољства и обавезе. Волела је 

друштво и радо се дружила не само са колегама. 
Уз подршку мужа Раше Радујкова, познатог кул-
турног посленика и оснивача „Стеријиног по-
зорја“, њихова кућа била је стециште и ослонац 
за многе уметнике, нарочито глумце, музичаре 
и сликаре, које је много волела и у чијем је 
друштву до краја живота уживала. Уз све то ус-
пела је да роди, одгаји и васпита двоје дивне 
деце, које је бескрајно волела и својим прија-
тељима их стално с љубављу помињала.

Умрла је 6. новембра 2004. године после краће 
и тешке болести, прилично заборављена и од 
оних које је лечила, али нажалост, и од многих 
које је учила и с којима је сарађивала.
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Бранко Радуловић је рођен 2. септембра 1921. 
године у Чачку. Основну школу и гимназију за-
вршио је у Београду. На Медицински факултет 
Универзитета у Београду уписао се 1940. године, 
али је већ априла 1941. прекинуо студије због 
рата. Јула 1944. ступио је у Сремски партизански 
одред. Након демобилизације 1945. године 
наставио је студије и дипломирао 1950. Поред 
тога што је био одличан студент, бавио се спор-
том и основао Спортско друштво Медицинског 
факултета „Медицинар“. И као лекар наставио 
је да се бави спортом. Присуствовао је исто-
ријском оснивању Фудбалског клуба „Црвена 
звезда“ и био члан Извршног одбора и председ-
ник Здравствене комисије овог фудбалског 
клуба.

Одмах по дипломирању примљен је да ради 
на Ортопедској клиници Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду. Током специјализа-
ције усавршавао се у установама Опште држав-
не болнице у Београду, као и у водећим ортопед-
ско-трауматолошким установама Немачке, Дан-
ске и Пољске. Специјалистички испит из орто-
педије положио је 1955. године с одличним успе-
хом. Хабилитован је 1954. године. Докторску 
дисертацију под насловом Хируршко лечење 
инегалитета доњих екстремитета одбранио је 
1973. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду.

У звање асистента за предмет Хирургија на 
Медицинском факултету у Београду изабран је 
1954, у звање доцента 1958, ванредног професо-
ра 1969, а редовног професора 1976. године. Био 
је члан матичне комисије при оснивању Де-
фектолошког факултета Универзитета у Београ-
ду, шеф Катедре за хирургију на Медицинском 
факултету у Београду (1976–1978) и ментор, 
члан и председник комисија за одбрану супспе-

цијалистичких, магистарских и докторских ра-
дова. Пред Комисијом за специјалистички испит 
из ортопедије, чији је био члан и председник, 
полагало је 180 лекара.

После велике епидемије полиомијелитиса, 
који је узроковао велики број деформитета код 
људи, указала се потреба за изградњом велике 
ортопедскохируршке болнице. Тада доцент, др 
Радуловић је био одређен да руководи болни-
цом. Тако је постао оснивач, а од 1958. до 1980. 
године и директор Специјалне ортопедске бол-
нице „Бањица“ у Београду, највеће и водеће ор-
топедско-трауматолошке болнице у бившој 
СФРЈ, са завидним угледом и у иностранству. У 
њој су развијене све службе за савремено лечење 
обољења, деформитета и повреда коштано-
зглобног и мишићног система. Под његовим 
стручним и организационим надзором отворе-
не су и Општа болница у Крупњу, Ортопедска 
клиника у Новом Саду, Ортопедска болница у 
Рисну, Ортопедско одељење у Шапцу и центри 
за рехабилитацију ортопедско-трауматолошких 
болесника у Бањи Ковиљачи, Игалу, Нишкој 
Бањи, Рибарској Бањи, Јастрепцу и др. Поред 
тога, организовао је и отворио прве ортопедско-
трауматолошке установе у Либији, Алжиру, Ин-
донезији и на Малти.

Током 50 година дуге каријере урадио је око 
30.000 операција у земљи и иностранству. Имао 
је беспрекорну хируршку технику; његове опера-
ције су биле доведене до савршенства, тако да су 
и најсложенији хируршки захвати изгледали јед-
ноставни. У стандардне хируршке технике увек 
је уводио личне иновације. На почетку његове 
хируршке каријере туберкулозна оштећења кос-
тију и зглобова била су један од главних узрока 
масовне инвалидности становништва. Тридесе-
тих година прошлог века у светској ортопедској 

Проф. др Бранко Радуловић
 (1921–2014)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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науци појавили су се пионирски експериментал-
ни радови, а педесетих година први покушаји 
радикалног хируршког лечења туберкулозног 
оштећења кичменог стуба. Млади ортопед Раду-
ловић, са искуствима стеченим у Пољској, напра-
вио је први корак у том смеру и десетак година 
после првих операција тог типа у водећим свет-
ским центрима приступио туберкулозном жа-
ришту на кичми на нов начин. Резултати су били 
импресивни. Та операција је проширила хирур-
гију кичменог стуба и омогућила радикално ле-
чење свих облика спондилитиса и других 
оштећења кичменог стуба. Разрада и резултати 
радикалних операција на кичменом стубу охраб-
рили су знатижељног хирурга да принцип од-
страњивања жаришта, синовијалне опне и ре-
секције примени у лечењу туберкулозно оболе-
лих кукова и колена. Као хирург, стремио је да 
хирургију „богаљења – сакаћења“ преобрази у 
хирургију „битисања – живљења“. Да би сачувао 
покрете у тим зглобовима, у клиничку ортопе-
дију је увео оригинални екстрафокални апарат, а 
код раније укочених зглобова први је применио 
различите алоартопластичне операције.

С посебном пажњом и љубављу проф. Раду-
ловић се односио према лечењу дечје парализе. 
Под његовим руководством биле су разрађене и 
уведене у праксу бројне методе тетивно-мишић-
них пластика, самостално или у комбинацији са 
делимичним стабилизацијама зглобова. Ампу-
тације екстремитета, укочености колена и кука 
постале су хируршка прошлост. Врхунац њего-
вог радног узлета била је хирургија изједнача-
вања дужине доњих екстремитета. Предложен 
је велики број хируршких метода продужења 
скраћених удова. Продужење потколенице, које 

је у Паризу радио Paul Le Coer, била је добро за-
мишљена операција, али је број компликација 
(касних прелома) био веома чест. Уочивши раз-
логе за настанак прелома, проф. Радуловић је 
потпуно изменио ту технику, којом је успевао да 
екстремитет продужи и до 7 цм у једном акту. 
Резултате првих 200 оперисаних болесника при-
казао је 1978. године на Међународном конгресу 
у Сарајеву. Одушевљен овом техником и њеним 
резултатима, проф. Monticelli је боравио на 
„Бањици“ и ову технику касније успешно при-
мењивао и у својој болници. Метода је касније 
била прихваћена и примењивана и у многим 
другим великим центрима. Након упознавања с 
радом руских ортопеда Пласкина и Завјалова, 
конструисао је и у болничкој радионици напра-
вио специјални апарат за постепено истезање 
екстремитета, који је примењиван код деце уз-
раста од 14 до 19 година и с којим је доњи екс-
тремитет продужаван и до 10 цм. Слично се де-
сило и са техником проф. Илизарова. Проф. 
Радуловић се први код нас заинтересовао за 
пластику костију после дефеката због повреда, 
након ресекције због тумора и др. Прве хомо-
трансплантације је радио код псеудоартроза и 
мањих коштаних оштећења. Организовао је ко-
штану банку у коју су депоновани делови кос-
тију после ампутација и са кадавера, чиме је 
створена могућност надокнаде и већих кошта-
них дефеката. Први је у нашу трауматологију 
увео хетеротрансплантате од телећих костију 
које је обликовао у плочице, шрафове, ексере и 
њима фиксирао и стабилизовао преломе разли-
чите локализације.

Прву тоталну протезу у нашој земљи 1969. 
године уградио је управо проф. Радуловић. Врло 

Професор Радуловић је био истакнути хуманиста – учествовао је у многим активностима Црвеног 
крста, оснивању Дефектолошког факултета, бројним активностима на помоћи избеглицама и из-
бегличким центрима и друго.
Био је међу оснивачима спортског друштва Медицинског факултета „Медицинар“ и спортског 
друштва „Црвена звезда“, у којима се залагао за медицинско образовање и лечење спортиста. Уживао 
је у уметности и књижевности.
Изузетно је био везан за своју „генерацију 1940“, на коју је био поносан и о чијим је активностима 
оставио сведочење у три књиге и великим албумима – од првих студентских дана 1945. године; 
учешћа у омладинским радним акцијама; организовања стручно-забавних екскурзија; обележавању 
јубилеја и обиласка знаменитих места... Месечна окупљања, јубиларне прославе и екскурзије, на 
којима су учествовали и истакнути уметници, „генерација“ је доживљавала као својеврсне часове 
историје и културе.
Племенита личност, запамћени професор и неуморни лекар – такав је био Бранко Радуловић. За-
служује да се памти, као и његово дело.

Из чланка In memoriam. Проф. др Бранко Радуловић, 1921–2014.



293

брзо „Бањица“ је постала школа у којој су се обу-
чавали лекари из свих већих центара. Све прве 
уградње протеза у другим центрима рађене су у 
присуству и под надзором проф. Радуловића. 
Његов тонски филм посвећен хируршкој замени 
кука методом по Сивашу обележио је пленарно 
заседање Међународног симпозијума о ар-
тропластици који је одржан 1972. године у Хо-
ландији, пред 300 учесника из 29 земаља. Проф. 
Радуловић је уврштен у европски тим за израду 
ревизионе ЛЦР протезе, којом је иначе заменио 
више од 100 раније уграђених, али истрошених 
протеза.

Ужа подручја његовог стручног и научног 
рада била су: реконструктивна коштана хирур-
гија, коштана трансплантација, егализација екс-
тремитета, алопластичне интервенције и друго. 
Проф. Радуловић је био прворазредни хирург, 
иноватор и учитељ, а као особа врло комуника-
тиван. Био је један од ретких професора који је 
волео да асистира својим ученицима. Успоста-
вљао је контакте с водећим светским ортопеди-
ма и хирурзима. Као међународно признат 
стручњак позиван је да одржи предавања у ино-
странству, што је често комбиновао са сту-
дијским путовањима у Сједињене Америчке 
Државе, СССР, Немачку, Швајцарску, Францус-
ку, Аустрију, Шпанију, Италију, Алжир, Либију, 
Индонезију, Малту, Кубу и др. 

Објавио је више од 300 стручних и научних 
радова, од којих око 80 у међународним и до-
маћим часописима. Написао је прилоге у шест 
књига: Хирургија за медицинаре и лекаре (1973), 
Хирургија (1987), Ургентна хирургија (1984), Ле-
карски приручник (1965), Лекарски приручник 
(1980), Оперативна хирургија (1987). Аутор је 
монографија Хируршка корекција неједнакости 
доњих екстремитета (1973) и Преображај ор-

топедије (1994). Учествовао је у рецензији 25 
књига, монографија и радова у часописима. Та-
кође је био хроничар и историчар свога времена. 
У четири обимне књиге и неколико других пуб-
ликација документовано је приказао историјат 
Института „Бањица“ и три споменице његове 
„Генерације 1940“.

Проф. Радуловић је био дугогодишњи члан 
Српског лекарског друштва и један од оснивача 
и председник Секције за ортопедију и траумато-
логију. Био је члан Југословенског удружења ор-
топеда и трауматолога и његов председник од 
1970. до 1974. године, члан Светског удружења 
ортопеда и трауматолога, председништава Удру-
жења ортопеда СССР, Немачког трауматолош-
ког друштва, Чехословачког ортопедског 
друштва, Француског ортопедског друштва, Ин-
донежанске ортопедске асоцијације, Међунаро-
дне истраживачке групе за ревизионе ЛЦР про-
тезе и других удружења. Организовао је и био 
председник V конгреса ортопеда Југославије 
1970. године. 

Био је један од оснивача и први главни и од-
говорни уредник часописа Acta Orthopaedica 
Iugoslavica и члан уредништава часописа Српски 
архив за целокупно лекарство и Медицинска 
истраживања.

Такође је био један од иницијатора осни-
вања Медицинске академије Српског лекар-
ског друштва, њен члан од 1976. године и први 
председник (1977–1979), а од 1988. њен почас-
ни члан. Активно је учествовао у раду Акаде-
мије до краја живота. Одржао је предавање на 
неколико научних скупова Академије и био 
један од организатора научних скупова Мали-
гни тумори скелета – биланси и перспективе 
(1989) и Замена оболелих зглобова тоталним 
ендопротезама (1997). Поводом 25 година од 

Проф. др Бранко Радуловић, носилац не-
колико одликовања и добитник многих 
ме даља, плакета, награда и признања
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оснивања Академије проф. Радуловићу је до-
дељено посебно признање за велики дугого-
дишњи допринос раду и развоју Академије.

Добитник је Седмојулске награде за животно 
дело (1975).

Српско лекарско друштво доделило му је 
1991. године Награду за животно дело, 1999. го-
дине га је прогласило за лекара године као при-
знање за његов велики допринос и ангажовање 
на развоју здравствене службе, а на предлог 
Академије медицинских наука, 2001. године му 
је доделило Награду „Велики печат“, највеће 
признање Друштва.

Добитник је разних домаћих и међународних 
плакета и медаља: Златне плакете Града Београда 
(1984), Златне плакете Удружења ортопеда и тра-
уматолога Југославије (1990), Златне плакете 

Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду (1990), Медаље проф. Фрејке (1969), Медаље 
проф. Радулескуа (1971), Медаље проф. Прио-
рова (1962), Златне медаље Словачке ортопедске 
академије (1969), Сребрне медаље Кијевског уд-
ружења ортопеда (1979) и других. 

Носилац је бројних одликовања, међу којима 
су: Медаља за храброст (1945), Орден Републике 
са сребрним венцем (1968), Орден рада са злат-
ним венцем (1972), Орден заслуга за народ 
(1986), Медаља за заслуге Руске Федерације 
(1995) и Орден Алжира (2005), које је поклонио 
на чување Академији медицинских наука Срп-
ског лекарског друштва.

Пензионисан је 1986. године. Преминуо је 31. 
августа 2014. у Београду, где је и сахрањен на Но-
вом гробљу.
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Цветко Ракић је рођен 3. августа 1922. године 
у Босанском Новом. Гимназију с великом мату-
ром завршио је 1940. године у Бањој Луци и по-
том се уписао на Медицински факултет Универ-
зитета у Београду. Студије је прекинуо због рата 
1941. године. Октобра 1944. ступио је у Народ-
ноослободилачку војску и учествовао у борбама 
на Сремском фронту до коначног ослобођења 
земље.

По демобилисању 1945. године наставио је 
студије на Медицинском факултету у Београду. 
Као студент био је демонстратор на предмету 
Хистологија. Био је активан у студентским орга-
низацијама, посебно у организовању културно-
уметничких активности студената, и учесник 
многих радних акција.

Медицински факултет је завршио 1950. и по-
том провео више од годину дана као срески ле-
кар у Бољевцу и руководилац екипе за сузбијање 
луеса у том крају. По завршетку ове службе по-
стављен је за лекара приправника на Клиници 
за ортопедску хирургију и трауматологију у Бе-
ограду, где је 1955. године завршио специјализа-
цију положивши специјалистички испит с од-
личним успехом. Предвиђено једногодишње 
усавршавање у болници Tel Hashomer у Тел Ави-
ву, код професора Ѕ. Weissman-a, еминентног, 
претходно париског ортопеда, морао је да пре-
кине због избијања рата у том региону.

За асистента Медицинског факултета иза-
бран је 15. јула 1954. године, а реизабран 1957. 
Исте године је изабран и за начелника одељења 
на Клиници за ортопедску хирургију и траума-
тологију. Хабилитован је 1959, а 1960. је уна-
пређен у звање доцента.

Године 1962. прешао је да ради у новоотворе-
ној Специјалној ортопедско-хируршкој болни-
ци „Бањица“ у Београду, наставној бази Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду, где 
је постављен за начелника одељења. Ову дуж-
ност је обављао до одласка у пензију 1987. 
године.

За доцента Медицинског факултета поново је 
биран 1966. године. У звање ванредног профе-
сора је изабран 1968. У јуну 1971. одбранио је 
докторску дисертацију под насловом Концен-
трична редукција луксантне малформације ку-
ка симултаном триангуларном остеотомијом 
фемура и промовисан за доктора медицинских 
наука. У звање редовног професора Медицин-
ског факултета у Београду изабран је 1975. годи-
не. Обављао је наставу на редовним и после-
дипломским студијама и био ментор у изради 
бројних супспецијалистичких, магистарских и 
докторских теза, као и члан комисија за оцену и 
одбрану ових радова. Поред педагошког рада на 
Медицинском факултету био је шеф Катедре хи-
рургије, члан разних комисија и већа, члан Ко-

Проф. др Цветко Ракић 
(1922–2007)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. др Цветка Ракића, лекара-практичара и претежно дечјег ортопеда, красили су велика одго-
ворност, љубав и пажња према својим пацијентима, који су углавном били деца. Многи од њих уз-
вратили су му трајним поштовањем и љубављу и као одрасли људи. У свакодневном раду красио га 
је фини, али и одмерен осећај за хумор.
Као педагог, несебично је упућивао млађе колеге у тајне струке и вештине писања стручних и научних 
радова. Многе је стимулисао да извуку максимум из себе, помагао им да препознају квалитете које 
носе, а нису их били ни свесни, па је био тражен и цењен ментор. Многи су касније постали врсни 
стручњаци. Поносно их је сматрао својим ђацима, а они узвраћали осећајући га као учитеља.
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легијално-пословног органа и Управног одбора 
Фонда за научноистраживачки рад.

Објавио је 78 научних и стручних радова, 
како у земљи, тако и у иностранству. Био је ау-
тор и коаутор пет књига и монографија. Љубав 
према спорту и ортопедији проф. Ракић је 
спојио у области спортске трауматологије, по-
стављајући темеље ове дисциплине на нашим 
просторима. Ауторско дело Спортска траума-
тологија је прва екстензивнија публикација из 
те области у региону. Током читавог радног века, 
као уважени стручњак у области којом се бавио, 
био је рецензент научних и стручних радова и 
разних књига и монографија.

Био је сарадник у неколико научноистражи-
вачких пројеката, од којих је најзначајнији југо-
словенски пројекат о раном откривању урође-
ног ишчашења кука, под руководством академи-
ка Б. Брецеља. Осмислио је неколико хируршких 
инструмената и уређаја, од којих је један систем 
компресивне синтезе малих костију уврстила у 
производњу фирма S. Ulrich из Немачке. Своја 
искуства и резултате рада саопштавао је на кон-
гресима у земљи и иностранству, а своје хи-
руршке методе демонстрирао у Француској, Из-
раелу, Кувајту, Пољској и Алжиру.

Проф. др Цветко Ракић је био веома активан 
члан Српског лекарског друштва. Био је 
потпредседник и генерални секретар Друштва 
(1967–1969), члан Хируршке секције и члан и 
председник Секције за ортопедску хирургију и 
трауматологију. Био је члан Међународног 

друштва ортопеда и трауматолога (SICOT) и 
Друштва ортопеда Француске (SOFCOT), пред-
седник Федерације ортопеда и трауматолога зе-
маља Медитерана и Блиског Истока и почасни 
члан Чехословачког лекарског друштва 
„Пуркиније“.

Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство и главни 
уредник часописа Acta Orthopaedica Iugoslavica 
од његовог оснивања 1970. године.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног осни-
вања 1976. године. Био је члан Хируршке научне 
групе и њен председник од 1990. до 1994. године.

За своје запажене резултате на стручном и 
научном пољу примио је бројна признања у 
земљи и иностранству. Био је носилац Медаље 
Московског универзитета (ЦИТО), Медаље 
Приорова, Сребрне медаље Коменског универ-
зитета у Братислави, Плакете Б. Фрејка Универ-
зитета Брно, Златне плакете Српског лекарског 
друштва поводом 100. годишњице његовог ос-
нивања и Златне плакете Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду приликом 50. го-
дишњице оснивања Факултета.

Одликован је медаљом за храброст, Орденом 
заслуга за народ са сребрним зрацима и Орде-
ном рада са златним венцем.

Био је диван супруг, узоран и вољен отац и 
нежни дека. Окружен вољенима, преминуо је 7. 
новембра 2007. године у Београду, у 85. години, 
а сахрањен је на београдском Новом гробљу.
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Проф. др Зоран Благојевић
Проф. др Срђан Ракић

Медицински факултет Универзитета у Београду
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Љубомир Рашовић је рођен 19. јула 1910. го-
дине у Фундинама, у Подгоричком срезу, где је 
провео детињство у време аустроугарске окупа-
ције. Основну школу је започео 1918. године, 
после ослобођења, у суседном селу, пет-шест 
километара удаљеном од Фундина, па је свако-
дневно пешачио носећи у торби не само књиге 
и свеске већ и дневне оброке, каква је, уосталом, 
тада била судбина ђака пешака. Читавог живота, 
још од дечаштва, био је оптерећен тешком 
судбином своја два брата, који су тек по заврше-
ним факултетима погинули у Балканским 
ратовима.

Гимназију је завршио 1930. године у Подгори-
ци и затим се уписао на Медицински факултет 
Универзитета у Београду. Био је активни учес-
ник студентских демонстрација против тада-
шњег режима. Како је био потписник резолуције 
студената 1934. године за успостављање новог 
поретка, био је удаљен с Медицинског факулте-
та и дипломирао тек 1938. године. Током студија 
медицине на њега су посебан утисак оставили 
професори Рихард Бурјан, Александар Радоса-
вљевић, Миливоје Костић, Миладин Нешковић 
и Сима Милошевић.

Специјализацију из хирургије започео је од-
мах по завршетку студија као волонтер у Општој 
државној болници у Београду. Из егзистенцијал-
них разлога истовремено је радио као хонорарни 
лекар у Дирекцији санитета београдске општине, 

углавном у поподневној и ноћној смени, а пре 
подне је обављао специјализацију. Импресиони-
рао га је проф. др Миливоје Костић, који је имао 
обичај да оперише и истовремено држи преда-
вања у амфитетару пред студентима.

Године 1940. мобилисан је у бившу Југосло-
венску војску, у 23. пешадијски пук у Штипу, где 
је остао до капитулације Краљевине Југосла-
вије. Након тога се вратио у Београд и наставио 
започету специјализацију у Општој државној 
болници. Истовремено је радио у Станици за 
хитну помоћ Санитетеске дирекције београдске 
општине.

На специјализацији је био до одласка у Фруш-
когорски партизански одред. У партизане је пре-
шао илегално, превезавши се преко Дунава. Нај-
чешће је радио као шеф хируршке екипе болни-
це у Белегишу. Пред ослобођење ступио је у 36. 
дивизију као шеф хируршке екипе. Све време 
рата је оперисао, а асистирао му је један санитет-
ски наредник бивше Југословенске војске. У 
својим мемоарима навео је да је у рату „радио 
само са скалпелом, а никада није користио 
пушку“.

После ослобођења Београда постављен је за 
шефа хируршке екипе 26. дивизије, а затим за 
главног хирурга дивизијског медицинског цен-
тра те дивизије. Демобилисан је као главни хи-
рург Треће армије и рад наставио у Хируршком 
одељењу Градске болнице код проф. др Богдана 

Академик Љубомир Рашовић 
(1910–1994)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Члан Црногорске академије наука и умјетности од 1982. 
Професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду

Професор Рашовић је био одличан дијагностичар, имао је изврсно хируршко расуђивање и перфектну 
хируршку технику. Тежио је реконструктивној, а не ампутативној хирургији, а своје знање и умеће 
успешно преносио на своје сараднике, како у Београду, тако и у Црној Гори. Као руководилац је био 
одличан организатор.
Допринос професора Рашовића развоју Прве хируршке клинике је немерљив. Посебно треба истаћи 
да је иза себе оставио изузетно вредне ученике, захваљујући којима је ова институција остала водећа 
хируршка установа у Србији и ранијој Југославији, посебно у области дигестивне хирургије.
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Косановића, од кога је, према сопственом кази-
вању, много научио из хирургије.

Године 1945. изабран је за асистента на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду, на 
Четвртој хируршкој клиници, а касније је пре-
шао на Другу хируршку клинику. Специја-
листички испит је положио 1949. године.

Године 1958. именован је за заменика управни-
ка Друге хируршке клинике, проф. др Војислава 
К. Стојановића. Наредне године (1959) изабран је 
за ванредног професора на Катедри хирургије са 
ратном хирургијом, а у звање редовног професора 
унапређен је 1966. Био је ментор у изради неколи-
ко магистарских теза и докторских дисертација и 
члан, односно председник бројних комисија за 
оцену дисертација и за полагање специјалистич-
ког испита из хирургије. Био је неколико година 
шеф Катедре хирургије са ратном хиругијом, а 
1982. године је изабран за продекана Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. Поред тога, 
обављао је и друге значајне функције: био је члан 
Савета Медицинског факултета, Савета Интерне 
клинике Б и члан Савета Града Београда.

Проф. др Љубомир Рашовић је постао дирек-
тор Прве хируршке клинике 1963. године. Зајед-
но са проф. др Зораном Герзићем развио је хи-
рургију једњака, тако да су чак и страни хирурзи 
долазили да гледају реконструкције једњака ко-
лоном. Најзначајнија област његовог интересо-
вања и рада била је хирургија желуца и дебелог 
црева. Пензионисан је 1978. године.

На Првој хируршкој клиници основао је екс-
перименталну хирургију, где су његови ђаци вр-
шили трансплантације јетре, срца и плућа и ра-
дили операције на крвним судовима.

Проф. Рашовић је објавио више од 200 радо-
ва. Учествовао је у писању уџбеника Хирургија у 
редакцији С. Петковића и С. Букурова издатог 
1973. године.

Био је активан члан Српског лекарског 
друштва, члан Хируршке секције и њен председ-
ник од 1968. до 1970. године. Одржао је бројна 
предавања на састанцима Хируршке секције, 
интерсекцијским састанцима, у подружницама 
Српског лекарског друштва и на домаћим и кон-
гресима у иностранству. Био је члан и других 
националних и страних удружења, као што су: 
Међународно удружење хирурга, Удружење 
француских хирурга и Европско удружење за 
кардиоваскуларну хирургију.

Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од њеног ос-
нивања 1976. године. 

За редовног члана Црногорске академије на-
ука и умјетности изабран је 1982. године.

Био је носилац важних стручних и друштве-
них признања и одликовања.

Академик Љубомир Рашовић је умро 28. 
фебруара 1994. године у Београду, а сахрањен је 
у родним Фундинама.
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Проф. др Живан Максимовић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

„Ако хирург не гледа на хирургију као на уметност, онда он не може и не треба да се бави тим по-
слом. Дакле, хирургија је сама по себи уметност. Она се не може из књига научити. Хирург мора у 
себи да има и носи неки урођени смисао или дар за тај посао. Нема доброг хирурга без урођеног 
смисла и талента. Међутим, најважније је да хирург буде – човјек. Не може бити добар хирург неко 
ко није добар човјек. То двоје је неодвојиво“ – говорио је проф. Рашовић.

Сећање проф. др Живана Максимовићa
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Јован Ристић је рођен 30. октобра 1912. годи-
не у Београду, од мајке Зоре и оца Димитрија, 
инжењера на железници. Име је добио по деди 
Јовану, који је био бураџија из околине Чачка. 
Рано је остао без оца, а мајка Зора је поживела 
96 година.

Основну школу завршио је на источном Врача-
ру, матурирао у Трећој мушкој гимназији, а студије 
медицине завршио 1937. године у Београду. Током 
студија посебно се бавио проблемима из области 
физиологије јетре под руководством професора 
Буријана. Године 1938. ступио је на Неуропси-
хијатријску клинику као волонтер, а већ следеће 
године отишао у Париз на специјализацију код 
професора Guillain-a. Специјалистички испит из 
неуропсихијатрије положио је 1941. године. 

После завршене специјализације, као асис-
тент-приправник, започео је рад на Нервном 
одељењу Клинике за нервне и душевне болести 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду. У звање доцента изабран је 1946. године, а ре-
изабран 1948. У звање ванредног професора 
изабран је 1954, а редовног професора 1964. годи-
не. За дописног члана Српске академије наука и 
уметности изабран је 1965. године, а за редовног 
члана 1976. Исте године, приликом њеног осни-
вања, постао је редовни члан Академије медицин-
ских наука Српског лекарског друштва. Крајем 
1968. године изабран је за шефа катедре за пред-
мет Неурологија и психијатрија са медицинском 
психологијом и за директора Неуропсихијатријс-
ке клинике. На тој дужности је остао до 1972.

Године 1951. у Лондону завршио је шестоме-
сечни курс из електроенцефалографије (ЕЕГ), 
први увео ову методу у клиничку праксу у нашој 
земљи и обучио своје наследнике.

Едукативна, научна и стручна делатност Јо-
вана Ристића веома је обимна и значајна у мно-

гим подручјима педагошког, научног и стручног 
ангажовања и стваралаштва.

Научни допринос проф. Ристића најпре се ог-
леда у радовима посвећеним анализи инфектив-
них обољења централног нервног система с ти-
пичном симптоматологијом и прогредијентним 
током. Инсистирао је на потреби сарадње са спе-
цијализованим патолозима, предложивши такву 
таксономију која је омогућавала брзо сналажење 
клиничара из свих додирних медицинских обла-
сти. Богато искуство и радови из ове области с 
правом су му дали епитет најбољег познаваоца и 
првог пионира у домену неурологије.

Данас су неурологија и психијатрија две за-
себне дисциплине у области неуронаука, али се 
у оно доба проф. Ристић једнако огледао и у јед-
ној и у другој. У јавности су мање познати 
доприноси у опусу психијатријске активности. 
Наиме, проф. Ристић је као млад специјалиста 
неуропсихијатрије први у нашој земљи изводио 
индоклон и кардијазол шокове. Први је код нас 
годинама примењивао пирототерапију тифус-
ном, па маларичном вакцином, у време када је 
половина психијатријских болесника припадала 
категорији пацијената са прогресивном и табо-
парализом у склопу луетичне инфекције цен-
тралног нервног система. Маестрално је у амбу-
лантним условима изводио субокципиталне 
пункције ликвора и у лабораторији лично оба-
вљао прегледе ликвора. Било је то доба херојског 
рада у психијатрији, када се лечење схизофре-
них болесника вршило искључиво инсулино и 
блок терапијом (комбинација инсулина и елек-
трошока). Будући врстан клинички лекар, деце-
нијама је био незаобилазан члан свих конзилију-
ма на југословенском нивоу.

Објавио је више од 160 научних радова из об-
ласти неурологије, психијатрије и медицинске 

Академик Јован Ристић 
(1912–2001)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1965. 
Професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду
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психологије. Међу радовима који су посебно за-
пажени у земљи и иностранству и који несумњи-
во представљају његов оригинални и научни 
допринос, посебно се истичу радови о енцефа-
литису, епилепсији, из области васкуларних по-
ремећаја мозга, радови који се баве псеудонеу-
ротичним облицима схизофреније, из области 
неуроза, подручја психичких поремећаја код 
туберкулозног менингитиса, анатомоклиничких 
изучавања атрофије фронталног режња, о ор-
ганској подлози функционалних обољења нер-
вног система, о стресогеним факторима у пато-
генези неуролошких и психијатријских болести, 
о психичким поремећајима у сенијуму, о хума-
низму социјализма и медицине, о утицају хипо-
гликемије на клоничну фазу електрошока итд.

Небројена су ангажовања проф. Ристића као 
еминентног предавача на другим факултетима 
и јавним трибинама. Све што је написао од трај-
не је важности за науку, струку и историју српс-
ке медицине, неурологије и психијатрије. У ча-
сопису Српски архив за целокупно лекарство дао 
је анализу резултата двадесетогодишње примене 
инсулина код нас и у свету. Феноменолошки ди-
дактички прецизно пружио је опис целокупне 
класичне психијатријске семиологије у меди-
цинском лексикону којем ни данас нема шта да 
се дода. Смисао за есенцијално и концизно при-
казивање неуролошких и психијатријских енти-
тета на импресиван начин остао је забележен у 
неколико издања Лекарског приручника Српског 
лекарског друштва. Рад насловљен Компарати-
ван приказ психијатрије од Ескирола до наших 
дана све читаоце задивљује ерудицијом и снагом 
интелекта, како је то изложио проф. Ристић. 

Свакако треба поменути и запажено дело Меди-
цина и друштво, филозофско-поетски трактат 
о суптилним међуодносима, написано надахну-
то и из којег се много тога може научити. Ту је 
овај великан српске медицине успео да пренесе 
све своје енциклопедијско знање, дидактички и 
са мером, као што је целог свог радног века умео 
да својим ученицима преноси знање живом 
речи. Први уџбеник Катедре за психијатрију Ме-
дицинског факултета рецензирао је баш акаде-
мик Ристић са себи својственом креативном 
педантношћу, исто онако као што се предано и 
са брижљивом истанчаном оштроумношћу од-
носио према сваком магистеријуму и свакој док-
торској дисертацији у чијим израдама је учест-
вовао као ментор кандидатима.

Суочен са сваким нашим радом, указивао је 
да морамо имати у виду светске стандарде: „Све 
оно што саопштавате пред било којим аудито-
ријумом мора бити тако приказано као да се са-
општава у Паризу, Лондону или Бечу.“ Овај по-
лиглота боравио је у свим овим центрима и знао 
је који стандарди важе у њиховим сродним ин-
ституцијама. Можда у данашње време ово изгле-
да помало декандентно, „већ виђено“, али у вре-
ме највећег успона и рада проф. Ристића то је 
била авангардна мисао за коју се здушно борио 
и коју је преносио на млађе генерације.

Током последњих деценија свог професио-
налног живота био је стални члан редакција 
бројних домаћих и страних стручних и научних 
часописа и публикација. Био је годинама изван-
редно активан у организацији Савеза лекарских 
друштава Југославије, у Српском лекарском 
друштву и подружници Лекарског удружења 

Независно од временске дистанце и разлика у погледима и ставовима које оне носе, професор Ристић 
је био и остао узор врхунског неуролога, клиничког лекара, наставника и научника. Перманентним и 
стрпљивим радом он је најзаслужнији за стварање бројних стручних и научних кадрова из домена 
неурологије, психијатрије, менталне хигијене и медицинске психологије, не само у Београду већ у 
читавој Србији. Он је уградио свој лични допринос и темеље данас високо развијене и одлично орга-
низоване неуролошке и психијатријске службе.
Професор Ристић је према својим сарадницима био и строг „отац“ и строг учитељ. Међутим, он је 
само наизглед био строг патрон. Његова ауторитативна строгост састојала се у томе што је од својих 
ученика тражио да уче и овладају знањем. Свима су импоновале његова обавештеност и образова-
ност, и цела једна плејада ентузијаста младих неуропсихијатара сматрала је свог професора Ристића 
„живом енциклопедијом“. У најбољем непосредном контакту са својим сарадницима и ђацима пру-
жао им је на лицу места теоријску и практичну помоћ у раду и усавршавању. Тражио је много знања 
и залагања за сваког појединог пацијента, а будуће специјалисте је обучавао као свестране стручња-
ке. Био је конзервативан, изразито строг, правичан и доследан, али је истовремено умео да буде 
добар друг и пријатељ, што је често коментарисао латинском изреком: „Qui bene amat, bene castigat.“

Сећање проф. др Мирославе Јашовић-Гашић
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Града Београда. Као признање за изванредну, 
плодну и креативну делатност добио је бројне 
награде од различитих удружења у земљи и ино-
странству. Између многих функција издвајамо 
дужност председника Удружења неуролога и 
психијатара Југославије, председника Секције 
неуропсихијатара Србије, експерта у Комисији 
за проблеме наркоманије Светске здравствене 
организације и члана Лекарског конзилијума 
председника СФРЈ, Јосипа Броза Тита. 

Академик Јован Ристић је важио за чврсту и 
моралну личност велике интелектуалне ерудиције 
и за једног од најблиставијих умова који су дело-

вали током 20. века у српској медицини. Остаће 
упамћен као доајен српске неуропсихијатрије.

Да бисмо нам дочарали личност академика 
Ристића у свакодневној комуникацији, завр-
шићемо његову биографију сећањем тадашње 
студенткиње медицине Љиљане Милосављевић, 
која је испричала своју „анегдоталну причу“ под 
називом Па, свира харфу. Прича се да је овај до-
гађај проф. Ристић годинама после тога у разним, 
пре свега, стручним приликама препричавао.

Академик Јован Ристић преминуо је 28. маја 
2001. године. Сахрањен је на Новом гробљу у 
Београду.
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Проф. др Мирослава Јашовић-Гашић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Предмет који сам на студијама медицине посебно волела била је неуропсихијатрија. Полагала сам 
га код професора Ристића, који је био страх и трепет за генерације студената. Практични део испита 
водила је др Софија Нешковић. Она ми је много помогла у обради пацијента који је био изузетно 
тешке неуролошке симптоматологије – имао је афазију.
У ишчекивању професора Ристића и почетка практичног дела испита, била сам узбуђена и забринута. 
Наилази професор Ристић са „свитом“ студената. Почињем да излажем свој налаз. Једног момента про-
фесор је прекинуо моје излагање, извадио иглу из ревера мантила и обратио се студентима. Желео је да 
им он покаже како се „нежно, суптилно, танано, као када се свира харфа добија Бабински рефлекс“. 
Наједанпут, тишину прекида буран смех студената. Професор Ристић, упитно погледа студенте, не раз-
умевајући о чему се ради. Један од студената је објаснио показујуćи на мене: „Па, она свира харфу.“
Испит сам „одсвирала“ за деветку.

Сећања др Љиљане Милосављевић, студента проф. др Јована Ристића
Цитат из књиге М. Савићевића Професори Медицинског факултета у  

Београду – од оснивања до педесетих година XX века
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Миленко Ристић је рођен 1927. године у Кра-
гујевцу. Детињство и младост је провео у Ваље-
ву, где је учио основну школу и гимназију до 
седмог разреда, односно до одласка у борбу за 
ослобођење земље током Другог светског рата. 
Увек је себе сматрао – као што су то чинили и 
други – Ваљевцем, и то је с поносом увек исти-
цао. Гимназију је завршио после ослобођења и 
демобилизације.

Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1947. године. Током студија је 
одмах показао интересовање и склоност за хи-
рургију, тако да је био демонстратор ратне хи-
рургије на Четвртој хируршкој клиници (данас 
Друга хируршка клиника).

После дипломирања на Медицинском факул-
тету запослио се најпре као лекар у Фудбалском 
клубу „Партизан“. Од 1956. године примљен је у 
стални радни однос на Клиници за хирургију 
Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Ми-
шовић“, где је започео и завршио специјализа-
цију из опште хирургије положивши с одличним 
успехом специјалистички испит 1961. године. 
После завршене специјализације активно је 
учествовао у развоју и расту овог клиничко-бол-
ничког центра, прве болнице саграђене после 
Другог светског рата у Београду. Одељење хи-
рургије, које је од самог почетка било најмодер-
није опремљено за тадашње време и које се шез-
десетих и седамдесетих година прошлог века 
развијало крупним корацима, имало је такав ток 
у великој мери захваљујући ентузијазму, знању 
и практичном раду др Миленка Ристића, који је 
тих година постао шеф Одсека опште хирургије. 
Године 1970. изабран је за начелника Хируршког 
одељења, које је убрзо затим постало и Клиника 
за хирургију, из чијег оквира су се касније раз-
виле чувена Клиника за кардиоваскуларне боле-

сти и Клиника за анестезиологију. На месту ди-
ректора Клинике за хирургију проф. др Милен-
ко Ристић је остао до одласка у пензију 1993. 
године.

У практичном хируршком раду се посебно 
профилисао у хирургији јетре и жучних путева, 
изградивши школу хепатобилијарне хирургије 
на Клиници за хирургију Клиничко-болничког 
центра „Др Драгиша Мишовић“. У тој школи су 
савремено знање из хепатобилијарне хирургије 
стекли бројни хирурзи из читаве СФР Југосла-
вије. Стварање тако великог броја ђака проф. 
Ристић је сматрао својим највећим успехом.

Поред развоја на пољу практичне хирургије 
градио је и универзитетску каријеру. У звање 
асистента на Катедри хирургије Медицинског 
факултета Универзитета у Београду изабран је 
1962. године, у звање доцента 1972, ванредног 
професора 1978, а редовног професора 1983. го-
дине. Био је шеф Катедре хирургије од 1986. до 
1988. године.

Своја интересовања за хепатобилијарну хи-
рургију у практичном раду развијао је и у науч-
ном смислу. После положеног специјалистичког 
испита одбранио је хабилитациони рад, а док-
торске студије је крунисао одбраном докторске 
дисертације под насловом Проблем опструкције 
жучних путева и консекутивне промене јетри-
ног ткива у односу на дужину трајања опструк-
ције 1976. године.

Своја практична, теоријска и научна знања 
преточио је у пионирску књигу из области би-
лијарне хирургије на нашим просторима под 
насловом Хирургија јетре и жучних путева, која 
је издата 1985. године и за коју је добио Октобар-
ску награду Града Београда. Ова публикација је 
скоро две деценије била драгоцени и саставни 
део образовања студената, специјализаната и 

Проф. др Миленко Ристић 
(1927–2009)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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младих специјалиста у Југославији. Поред ове 
књиге проф. Ристић је учествовао и у писању 
уџбеника Хирургија, у редакцији С. Петковића и 
С. Букурова, поглављем Хирургија јетре и жуч-
них путева. Аутор је и поглавља Прва помоћ у 
Енциклопедији о ловству.

Објавио је 186 стручно-научних радова и са-
општио 14 радова на конгресима хирурга Југо-
славије, где је председавао сесијама које су се 
бавиле темом хирургије јетре и жучних путева.

Био је веома активан члан Српског лекарског 
друштва и учествовао у раду Хируршке, Гастро-
ентеролошке и Хепатолошке секције. Био је 
председник Хируршке секције од 1977. до 1979. 
године и потпредседник Гастроентеролошке 
секције. Био је члан Уређивачког одбора часопи-
са Српски архив за целокупно лекарство и Acta 
Chirurgica Iugoslavica. 

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1979. године.

Посебно је био активан на пољу спортске ме-
дицине, коју је сматрао својом великом љубављу. 
Био је дугогодишњи лекар у Фудбалском клубу 
„Партизан“, а једно време је био и потпредсед-
ник клуба.

Добитник је многих награда и признања, 
међу којима су: Награда за научноистраживачки 
рад Српског лекарског друштва (1990), Окто-
барска награда Града Београда (1990) и Златна 
плакета Београда.

Носилац је Ордена рада са златним венцем, 
Ордена за војне заслуге са сребрним мачевима 
и Ордена братства и јединства са златним 
венцем.

Преминуо је 2009. године у Београду.
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Проф. др Драган Радовановић
Клиника за хирургију Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“

Имао сам част и задовољство да будем ученик и асистент проф. др Миленка Ж. Ристића. Своју ка-
ријеру лекара и касније хирурга сам започео на Клиници за хирургију Клиничко-болничког центра 
„Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, где и данас радим. Најважнији утицаји на нечију професионалну 
каријеру, а нарочито на каријеру хирурга и његов животни пут, има први учитељ, који у нама фор-
мира професионалне и моралне темеље. Моја велика срећа је била у томе што је мој први учитељ 
био проф. др Миленко Ристић, велики хирург, добар педагог, мудар човек, топла душа и непомерива 
подршка. Од њега сам учио класичну хируршку технику, која је најбитнија основа сваког хирурга и 
непроцењива вредност ако имате могућност да је учите од великог мајстора као што је био проф. 
Ристић. Осим хируршке технике, цео живот памтим и неке његове реченице којима нас је учио 
професионалном кодексу: 
„Велики хирург је велики и када успе да избегне операцију“, учећи нас да је веома важна права инди-
кација за операцију и да су хируршко знање и умеће како оперисање, тако и нехируршко лечење.
„Нисмо богови и свемогући, наше моћи су људске и ограничене. Савест нам је мирна ако смо поку-
шали и урадили све што можемо и знамо.“ Говорио нам је да није могуће увек све урадити како 
бисмо желели, нарочито када је реч о операцијама великих тумора, али да је неопходно да урадимо 
све што је реално могуће. Тако стичемо мир.
„Не радуј се туђој компликацији јер ће ти се убрзо десити три.“ Увек је инсистирао на колегијалном 
и високо моралном односу међу хирурзима, јер нам је посао и овако веома тежак и не треба га још 
више отежавати. Сви ми, његови ђаци, научени смо да помажемо и подржавамо једни друге, пого-
тово онда када је натеже – при појави компликација.

Сећање проф. др Драгана Радовановића,
ученика и сарадника проф. др Миленка Ристића
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Милосав С. Ристић је рођен 19. марта 1924. 
године у Реснику код Крагујевца, где је завршио 
основну школу. Гимназију је завршио 1944. го-
дине у Крагујевцу, а одмах потом провео скоро 
две године у Југословенској народној армији. На 
Медицински факултет Универзитета у Београду 
уписао се 1946. године, а дипломирао почетком 
1952. Током студија био је демонстратор на хе-
мији, физикалној и интерној медицини. Лекар-
ски стаж је обавио на клиникама Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Марта 1953. године запослио се на бившој 
Првој интерној клиници у Београду и почео спе-
цијализацију из интерне медицине. Специја-
листички испит је положио маја 1957. и наста-
вио да ради у истој установи. Након спајања 
Прве и Друге интерне клинике у Интерну кли-
нику А 1958. године, радио је у тој установи, да 
би после спајања хематолошких одељења интер-
них клиника А и Б наставио рад на Клиници, 
односно Институту за хематологију Клиничког 
центра Србије (1984). У овим установама је про-
шао пут од специјализанта и специјалисте, пре-
ко шефа одсека и начелника одељења, до дирек-
тора Клинике, односно Института. Уз рад на 
одељењу неколико година је радио у Биохе-
мијској и Хематолошкој лабораторији и Лабора-
торији за хемостазу и коагулацију крви.

Усавршавао се 1969. године у Кембриџу, у Ве-
ликој Британији, и 1980. у Бостону и Лос Анђе-
лесу, у САД. Хабилитациони рад је написао 1957. 
године. Докторску дисертацију под насловом 
Цитолошко-функционалне особине лимфоцита 
пацова и протеинска исхрана одбранио је 1975. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Боеграду.

У звање асистента за предмет Интерна меди-
цина на Медицинском факултету у Београду 
изабран је 1954. године, у звање доцента 1970, 
ванредног професора 1978, а редовног професора 
1982. године. Од 1984. до одласка у пензију 1989. 
године био је шеф Катедре интерне медицине. 
Поред редовне наставе држао је и последиплом-
ску наставу специјализантима и студентима по-
следипломских студија из хематологије, онколо-
гије, ендокринологије, ензимологије и метаболи-
зма. Био је ментор у изради бројних супспеција-
листичких, магистарских и докторских теза и 
члан комисија за оцену и одбрану ових радова.

Поред рада на Клиници и Медицинском фа-
култету, више од двадесет година је руководио 
научним радом на Одељењу за изучавање исхране 
Института за медицинска истраживања, а дваде-
сет година је изводио наставу из интерне медици-
не, дијететике и хитних стања у интерној медици-
ни на Вишој медицинској школи у Београду.

Проф. др Милосав Ристић 
(1924–1997)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Милосав Ристић је још као основац привукао пажњу својом марљивошћу и пријатељским односом 
са својим друговима. Његов учитељ (херој с Куманова и инвалид с Кајмакчалана), сам, без деце, 
као свом најталентованијем ђаку, платиће му уписну таксу за крагујевачку гимназију, где је као 
одличан ученик био примљен без полагања пријемног испита. Гимназију је завршио као најбољи у 
одељењу. Избегао је историјско стрељање ђака 1941. године, на утрини крагујевачких „Топовских 
шума“, захваљујући довитљивости свог разредног старешине, професорке Драгице Поповић, су-
плента Гимназије. До њене смрти остао јој је одан и захвалан не као ђак, већ као син.

Милица Д. Чоловић
Из чланка У спомен. Милосав Ристић (1925–1997)
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Написао је уџбеник Клиничка пропедевтика 
за студенте медицине, који је доживео два из-
дања, и учествовао у писању неколико уџбеника 
и монографија, као што су Интерна медицина, 
Специјална клиничка физиологија, Хематолош-
ки атлас, Хематологија, Болести јетре и Функ-
ционо испитивање ендокриног система, који су 
доживели од два до девет издања. Написао је и 
уџбенике за Вишу медицинску школу, који су 
доживели од три до осам издања: Интерна ме-
дицина, Дијететика и Специјална нега интер-
них болесника. Објавио је 143 рада у земљи, 45 у 
међународним часописима и 105 поглавља у мо-
нографијама и уџбеницима. Био је руководилац 
четири научноистраживачка пројекта која су 
финансирале Републичка заједница за науку и 
Основна заједница науке Београда.

Главни проблеми у објављеним радовима 
проф. Ристића су из области хематологије и дије-
тетике. Посебну пажњу посвећивао је изучавању 
прелеукемијских стања и чинилаца од којих зави-
се развој болести и дејство примењеног лечења. У 
истраживања је укључивао бројне сараднике који 
су под његовим руководством завршавали своје 
магистарске тезе и докторске дисертације. У до-
мену исхране посебно су интересантна експери-
ментална испитивања утицаја различите врсте 
хране и хроничног уноса алкохола на цитолошко-
цитохемијске особине ћелија разних ткива и ор-
гана. У раду на овим проблемима оформио је гру-
пу истраживача у Одељењу за изучавање исхране 
Института за медицинска истраживања.

Рецензирао је бројне књиге и стручне и науч-
не чланке. Био је члан Уредништва часописа 
Српски архив за целокупно лекарство, у којем је 
вршио дужност заменика главног уредника, и 

главни уредник Билтена за хематологију и 
трансфузију. Био је и главни редактор 12. из-
дања Лекарског приручника.

Као дугогодишњи активни члан Српског ле-
карског друштва био је именован у чланство Уп-
равног одбора Подружнице Београд, био је се-
кретар Управног одбора Српског лекарског 
друштва, секретар Хематолошке и Интернистич-
ке секције и председник Секције за хематологију. 
Такође је био члан Управног одбора Биохемијске 
секције Фармацеутског друштва Србије и члан 
Управног одбора и Комисије за болничку службу 
Удружења здравствених установа Србије. Поред 
тога, био је члан Савета Завода за трансфузију 
крви у Београду, Института за биолошка истра-
живања, Института за медицинска истражи-
вања, Комисије за биохемију Савезног завода за 
здравствену заштиту и Извршног одбора Главног 
одбора Црвеног крста Србије, председник Коми-
сије за подмладак и омладину Црвеног крста Ср-
бије и члан Међуакадемијског одбора за проуча-
вање исхране становништва Југославије. 

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1979. године. Био је један од учесника Савето-
вања о болничкој исхрани у СР Србији, које је 
Академија организовала 22. децембра 1988. го-
дине, и предавач на научном скупу Академије 
под називом Савремена хемиотерапија у кли-
ничкој пракси (1990).

Добитник је бројних признања и повеље Срп-
ског лекарског друштва. Одликован је Орденом 
рада са црвеном заставом и Орденом рада са 
сребрним венцем.

Преминуо је 1997. године у Београду, где је и 
сахрањен.

Проф. др Милосав Ристић је био увек спреман да помогне оболелом, због чега су често на одељењу 
били убацивани помоћни лежајеви. Посебно су болесници из удаљених крајева могли бити сигурни 
да ће увек наићи на разумевање и помоћ. У његовом расуђивању доминирали су знање, изванредна 
логика и велико искуство. Желео је увек да се поштује руководилац, говорећи да је „шеф увек у праву“, 
што су његови млађи сарадници и поштовали.
Професор Милосав Ристић је за собом оставио велики број ђака. Скоро сви живи хематолози у Ју-
гославији (магистри, доктори наука, супспецијализанти из области хематологије) везани су на нај-
непосреднији начин, у фази стицања знања и у каснијем свом раду, с професором Ристићем. По 
одласку у пензију наставио је да посећује своје ђаке у Институту за хематологију. Наставио је да их 
саветује скромно, уздржано, само онда када му је мишљење или савет изричито тражено.

Милица Д. Чоловић
Из чланка У спомен. Милосав Ристић (1925–1997)
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Рајко Рувидић је рођен 16. марта 1920. године 
у Сарајеву, у угледној лекарској и патриотској 
породици. Основну школу је завршио у родном 
граду, а гимназију у Београду, где је 1938. године 
уписао Медицински факултет Универзитета у 
Београду. У априлском рату 1941. године био је 
добровољац у Санитету Југословенске војске, у 
хируршким установама у Београду и Сарајеву. 
За време окупације је прекинуо студије и радио 
као медицинар у Општој државној болници у 
Београду, а током бомбардовања Београда 1944. 
и у борбама за ослобођење на Ортопедском 
одељењу. По ослобођењу главног града учество-
вао је у завршним операцијама у ослобађању 
земље као медицинар, помоћник хирурга у 
Пољској покретној хируршкој болници. Демо-
билисан је 1945. године и одмах наставио сту-
дије на Медицинском факултету у Београду, где 
је и дипломирао 1948. године. Током студија је 
био демонстратор на предмету Хистологија.

Лекарски стаж је обавио у Клиничкој болни-
ци Медицинског факултета Универзитета у Бе-
ограду. Радио је на спровођењу вакцинације бе-
се-же вакцином на терену, а касније је у Ми-
нистарству народног здравља Србије организо-
вао рад екипа (1948–1950).

Специјализацију из интерне медицине запо-
чео је 1950. године на Трећој интерној клиници 
Медицинског факултета у Београду, од које је 
спајањем са Четвртом интерном клиником нас-
тала Интерна клиника Б. После годину дана је 
премештен у Градску болницу у Пећи, где је као 
специјализант водио Интерно одељење, чији је 
рад унапредио увођењем нових дијагностичких 
и терапијских метода. По повратку на Клинику у 
Београду наставио је специјализацију. Специја-
листички испит из интерне медицине положио 
је 1955. године. У то време лекари клинике су се 

усмеравали према ужим специјалистичким дис-
циплинама. Др Рувидић се определио за хемато-
логију, али није занемарио ни друге области.

Када је 1956. основана Интерна клиника Б, на 
њено чело постављен је проф. др Радивоје Беро-
вић, који је уочио вредности др Рувидића и дао 
му задатак да организује и на савремене основе 
постави лабораторијску дијагностику, посебно 
ону неопходну савременој хематологији. Године 
1958. је први у тадашњој Југославији увео трапа-
нобиопсију костне сржи за хистолошко испити-
вање. Организовао је и рад специјалистичке 
хематолошке амбуланте. Први је у нашој земљи 
1970. године увео савремени систем лечења 
акутне леукемије и Хочкинове (Hodgkin) боле-
сти применом терапијских протокола, како се 
радило у великим страним хематолошким цен-
трима. Постављањем за шефа Хематолошког 
одсека, проф. др Беровић му је 1975. године по-
верио развој Хематолошке службе Интерне кли-
нике Б, која ће касније понети име по професору 
Беровићу. Рувидић је основао и дневну болницу 
за испитивање и лечење крвних болести. Године 
1976. организовао је на Клиници научни скуп о 
мијелопролиферативним болестима, а изврсни 
радови с тог скупа штампани су у зборнику.

У звање асистента на Катедри интерне меди-
цине изабран је 1952. године, а први пут је реиз-
бран 1956. Као стипендиста града Париза, 1957. 
године провео је девет месеци на усавршавању 
у париској болници Saint Louis, којом је руково-
дио проф. Jean Bernard, члан Француске акаде-
мије. Тада је добио звање Assistant étranger на 
Медицинском факултету у Паризу. На основу 
експерименталног рада урађеног у Паризу ура-
дио је хабилитациони рад, који је прихваћен 
1958. године. У звање асистента на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду поно-

Проф. др Рајко Рувидић 
(1920–2009)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду



308

во је изабран 1961. и 1964. године. Докторску 
дисертацију под насловом Токсични ефекат ци-
тостатика и његово отклањање с нарочитим 
освртом на трансфузију коштане сржи одбра-
нио је 1965. године и тада изабран у звање до-
цента. У звање ванредог професора унапређен 
је 1972, а редовног професора 1978. године. 

Поред практичне и теоријске наставе из хема-
тологије у оквиру интерне медицине на Меди-
цинском факултету, од 1976. до 1986. године пре-
давао је и експерименталну хематологију у окви-
ру наставе Одсека за молекуларну биологију на 
Природно-математичком факултету у Београду. 
Од 1976. године учествовао је у теоријској и 
практичној последипломској настави из хемато-
логије, од 1978. руководио том наставом, да би од 
следеће године до одласка у пензију 1985. био 
шеф Катедре за последипломску наставу из хема-
тологије. И после пензионисања још неколико 
година је држао последипломску наставу из хе-
матологије, трансфузиологије и пулмологије.

Био је ментор у изради бројних магистарских 
теза и докторских дисертација на Медицинском 
факултету, Центру за мултидисциплинарне сту-
дије и Природно-математичком факултету Уни-
верзитета у Београду.

Током поновног боравка 1968/69. године на 
Институту код проф. Bernard-а и у Лаборато-
рији за изотопе код проф. Yves Najean-а, изуча-

вао је хематопоезу применом ауторадиографске 
методе за обележавање костне сржи радиоак-
тивним тимидином, а резултате објавио у во-
дећим француским часописима. По повратку у 
земљу увео је методу ауторадиографије за изу-
чавање кинетике хематопоезе и у клиничку и у 
експерименталну праксу.

Учествовао је у увођењу методе култивисања 
ћелија костне сржи in vitro у Институту за меди-
цинска истраживања са проф. др Вером Павло-
вић-Кентера и сарадницима. Као спољни сарад-
ник Института био је носилац теме Функционал-
но изучавање поремећаја хематопоезе у оквиру 
пројекта Медицински проблеми хомеостазе 
(1966). Са сарадницима Института развио је ме-
тоду пресађивања ћелија костне сржи у експери-
менталним условима. Испитивао је и деловање 
цитостатика на хематопоезу. Био је носилац 
теме Развој методологије за рационалну дијаг–
ностику анемија (1980) и истраживач по теми 
Функционално изучавање поремећаја хематопо-
езе у инсуфицијенцији костне сржи у оквиру 
пројекта Експериментална и клиничка истра-
живања хематопоезног система (1981–1985). 
Сарадња са проф. Ефремовом из Биохемијског 
центра у Скопљу и са центрима у Сједињеним 
Америчким Државама омогућила је дијагности-
ковање поремећаја у синтези хемоглобина и от-
криће патолошког хемоглобина „Београд“.

Др Рувидића сам упознао као млад лекар, почетник у истраживању, тек запослен у Институту за 
медицинска истраживања у Београду. Моја прва обука из хематологије везана је за хематолошку 
лабораторију Интерне клинике Б, др Рувидића и његових лабораната. Нашао сам се у искушењу 
прецизности, што је мојој природи одговарало, а убрзо сам схватио и да сам са учитељем на истом 
мисаоном путу. Нешто касније је др Рувидић са нама из Лабораторије за изучавање еритропоезе у 
Институту за медицинска истраживања, коју је водила проф. др Вера Павловић-Кентера, радио 
заједничке експерименте. Тада је долазила до изражаја његова педантност у раду, све је морало до 
ситница да буде унапред спремно. Захваљујући њему ушао сам у прве експерименте у којима се као 
модел користила обнова хематопоезе после деловања цитостатика. Његово знање и искуство није 
било само клиничко, већ и експериментално, и то је цео радни век настојао да одржи у различитим 
формама. Клиничко искуство и задивљујућа обрада болесника су омогућили да наша лабораторија 
добија поуздан клинички материјал за поједина експериментална истраживања, што је као резултат 
дало и бројне радове који се и данас цитирају. Ценили смо једни друге и врло лако сарађивали, на 
чуђење многих, тако да ме је, пошто је 1977. године изабран за шефа Катедре за последипломску 
наставу из хематологије, предложио за секретара, а од 1979. и предавача, иако нисам био запослен 
на Медицинском факултету.
И као пензионер др Рувидић је наставио да сређује податке за радове које ми је слао да их евенту-
ално објавим у Билтену за хематологију, чији сам био уредник, као врсту сећања на сарадњу с лабо-
раторијом др Вере Павловић-Кентере. До краја живота је био доследан, прецизан и сакупио знатан 
материјал од непроцењиве вредности за историју наше медицине.

Проф. др Павле Миленковић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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После спајања хематолошких служби бивших 
интерних клиника А и Б у Клинику за хематоло-
гију приликом оснивања Клиничког центра Ме-
дицинског факултета 1984. године, проф. Руви-
дић је постављен за првог управника ове клини-
ке и на тој функцији остао до одласка у пензију 
1. октобра 1985. године.

Објавио је 136 радова у домаћим часописима 
и зборницима радова, 32 научна рада у страним 
часописима и 19 поглавља у седам домаћих уџ-
беника и монографија, од којих је у једној био 
уредник. Одржао је бројна предавања на састан-
цима у земљи и иностранству, у подружницама 
Српског лекарског друштва и по позиву широм 
бивше Југославије. Учествовао је на бројним до-
маћим и страним конгресима. После пензиони-
сања наставио је истраживачки рад и објављи-
вао радове у часописима Српски архив за цело-
купно лекарство и Билтен за хематологију.

Обављао је и неколико друштвенополи-
тичких функција: секретара Секције Медицин-
ског факултета и Удружења универзитетских 
наставника (1953–1955), члана Већа Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду (1954–
1956), члана Савета Института за медицинска 
истраживања, Савета дечјих клиника и Струч-
но-научно-наставног одбора Интерне клинике 
Б (1976–1978), председника Комисије за засни-
вање радног односа (1978–1980) и др.

Члан Српског лекарског друштва постао је 
после дипломирања на Медицинском факултету. 
Био је један од оснивача Секције за хематологију 
Српског лекарског друштва и њен вишегодишњи 
секретар, потпредседник, председник, члан Уп-
равног одбора и Председништва. Био је један од 

оснивача Удружења хематолога и трансфузиоло-
га Југославије, први секретар Управног одбора и 
председник Удружења, председник IV конгреса 
хематолога и трансфузиолога Југославије и поча-
сни председник Удружења. Био је члан Међуна-
родног хематолошког друштва (1958) и Међуна-
родног друштва за експерименталну хематоло-
гију (1975). Био је такође члан Научног друштва 
за историју здравствене културе Србије. Дуго 
година је био члан Уређивачког одбора часописа 
Билтен за хематологију и трансфузију и Српски 
архив за целокупно лекарство.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1979. године. Био је председник Научне групе за 
интерну медицину Академије (1990–1995). Ор-
ганизовао је научни скуп Савремени правци у 
истраживањима и клиничкој пракси у хемато-
логији (1995). Активно је учествовао у свим ви-
довима делатности Академије и својим диску-
сијама доприносио многим њеним одлукама. 

Добитник је више признања Српског лекар-
ског друштва: захвалница (1965, 1972, 1976), 
плакета (1983, 1985), Повеље (1985) и највеће 
награде – „Велики печат“ (2001). Добитник је 
Дипломе Савеза лекарских друштава Југосла-
вије (1966, 1971), Плакете Реуматолошког инсти-
тута (1975), Захвалнице Медицинског факултета 
Универзитета у Београду и признања Завода за 
трансфузију крви Србије и Црвеног крста Југо-
славије као вишеструки давалац крви.

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем (1973).

Преминуо је 14. маја 2009. године у Београду, 
где је и сахрањен.

Проф. др Рајко Рувидић је био неуморан научник, ентузијаста блиставог ума, цењени доктор и про-
фесор широм земље и света. Остварио је врхунске резултате у експерименталној и клиничкој меди-
цини. Својим високим стручним доприносом и организационим способностима утемељио је и раз-
вијао српску и југословенску хематологију са жељом да је уздигне на светски ниво. Иза себе је ос-
тавио плејаду ученика који су, утемељени на његовом знању и искуству, наставили да развијају и 
стреме најбољем у хематологији.
Проф. др Рувидић је био изузетан човек, велики господин, строг према себи и својим сарадницима, 
али правичан. Поред изванредних менталних способности, био је и у одличној физичкој кондицији, 
као врстан алпиниста, неуморан у освајању планинских врхова. Тешко је наћи праве речи за вели-
кане као што је био проф. др Рајко Рувидић, легенда хематологије. Бити његов ученик и сарадник 
била је изузетна част.

Проф. др Иво Елезовић
Из чланка Сећање: Проф. др Рајко Ж. Рувидић (1920–2009)



310

Литература и извори података

Билтени Универзитета у Београду бр. 86/57, 317/61, 530/64, 886/70, 1677/72, 1589/78
Elezović I. Prof. dr Rajko Ruvidić. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga IV. 

Beograd: Medicinski fakultet; 2007. str. 81–83.
Елезовић И. Сећање: Проф. др Рајко Ж. Рувидић (1920–2009). Српски архив за целокупно лекарство 2011; 

139(3–4):266–267.
Милановић М. Биографски лексикон – Познати српски лекари. Београд,Торонто: М. Милановић. 2005. стр. 

748.
Проф. др Рајко Рувидић (1920–2009). У: Чоловић Р, Чоловић М, Чоловић Н. Прилози за историју хематоло-

гије у Србији. Београд: Српско лекарско друштво; 2016. стр. 225–228.
Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд:  Академија медицинских наука Српског 

лекарског друштва; 1996. стр. 213.
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Љубица Спевак је рођена 16. маја 1920. године 
у Новом Пазару, у угледној адвокатској породици, 
и већ у раном детињству упознала је и ону другу, 
грубу и сурову страну живота. Као једногодишње 
дете изгубила је мајку, а у седмој години и оца. 
Заједно са три сестре и братом одрасла је у поро-
дици свога ујака, бана Вардарске бановине, а на 
ту несебичну ујакову доброту одужила се завр-
шеним факултетским студијама и стицањем ви-
соког образовања. После завршетка гимназије у 
Београду уписала се на Медицински факултет 
Универзитета у Београду, али је Други светски рат 
прекинуо њене студије и већ тада, у тешким годи-
нама рата и немаштине, најбоље је показала да је 
начинила прави избор будуће професије. Наиме, 
током ратних година с великим пожртвовањем и 
самопрегором радила је као студент-волонтер на 
Интерном одељењу Градске болнице у Београду.

Студије је завршила 1948. године, а током 
студија је била демонстратор на предмету Ана-
томија и руководилац Демонстраторске секције. 
Одмах по завршетку студија дошла је у Нови 
Сад, на Интерно одељење тадашње Главне 
покрајинске болнице, касније Клинике за интер-

не болести, где је непрекидно радила до 1977. 
године. Специјалистички испит из интерне ме-
дицине положила је 1954. године у Београду. Већ 
1957. постала је шеф Одсека за алергијске боле-
сти, 1962. шеф Пулмолошког одељења новоос-
новане Клинике за интерне болести, а 1974. го-
дине начелник Одељења за клиничку алерголо-
гију и пулмологију. Године 1977. године прешла 
је на Институт за плућне болести и туберкулозу 
у Сремској Каменици, где се и даље бавила алер-
гијским обољењима плућа. Ту је остала до одлас-
ка у пензију 1985. године.

Универзитетску каријеру је започела у звању 
доцента 1962. године, као једна из прве групе на-
ставника интерне медицине, а и уопште првих 
наставника на Медицинском факултету Универ-
зитета у Новом Саду. У звање ванредног профе-
сора изабрана је 1971, а у редовног професора 
унапређена 1978. године. Била је продекан за 
наставу школске 1969/70. године. Такође је била 
члан Комисије за полагање специјалистичких 
испита из интерне медицине и председник Ко-
мисије за полагање супспецијалистичког испита 
из алергологије. 

Проф. др Љубица Спевак-Маринковић 
(1920–2005)

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду

Проф. др Љубица Спевак-Маринковић, врло угледан и савестан лекар, редовни професор Универ-
зитета, васпитач бројних генерација студената и лекара, зачетник клиничке алергологије у 
Војводини.
Већ као млад лекар сагледала је важност алергијских обољења дисајних органа и све време своје 
професионалне активности бавила се том проблематиком. Рано је уочила значај плућне алергије 
код радника у кудељарској индустирији и посветила много пажње истраживању овог проблема. 
Колико су ова истраживања била значајна с практичног становишта, пре свега за патологију војвођан-
ске средине, најбоље говори податак да је у то време Југославија била на првом месту у Европи по 
производњи кудеље, а 90% кудеље гајено је и прерађивано баш у Војводини. Резултате тих истра-
живања публиковала је у више радова у домаћим и страним чаописима и о томе написала посебну 
монографију.

Проф. др Лазар Лепшановић
Из чланка In memoriam. Проф. др Љубица Спевак-Маринковић (1920–2005)
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Највећи део свог радног века посветила је 
алергијским болестима. Пионир је ове медицин-
ске супспецијалности у Војводини и значајно је 
допринела образовању првих стручњака из 
алергологије у нашој средини. Уочавајући сву 
озбиљност и тежину плућне алергије код радни-
ка у кудељарској индустрији, урадила је из те 
области докторску дисертацију под насловом 
Канабиоза код наших кудељарских радника, коју 
је као први лекар из Војводине, одбранила 1963. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду. Дисертација је објављена у часо-
пису Зборник Матице српске за природне науке. 
Резултате истраживања плућне алергије код 
радника у кудељарској индустрији публиковала 
је у неколико радова.

Објавила је око 60 радова у домаћим и шест у 
међународним часописима. Поред поменуте мо-
нографије о канабиози била је сарадник у пи-
сању два универзитетска уџбеника и приручни-
ка. Била је учесник или руководилац неколико 
научноистраживачких пројеката и тема.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва била је од њеног ос-
нивања 1976. године.

Запажену активност испољила је у Српском 
лекарском друштву, чији је члан постала одмах по 

завршетку студија. Била је оснивач Алерголошке 
секције Друштва лекара Војводине Српског ле-
карског друштва, њен први председник и касније 
почасни члан (1983), затим потпредседник 
Покрајинског одбора Српског лекарског друштва 
за Војводину и потпредседник Интернистичке 
секције Друштва лекара Војводине. Испољила је 
велику активност у Алерголошкој секцији Срп-
ског лекарског друштва и Удружењу имунолога и 
алерголога Југославије. Одато јој је посебно при-
знање за велики допринос алергологији у нашој 
земљи избором за почасног члана Удружења иму-
нолога и алерголога Југославије 1988. године. 

Била је дугогодишњи члан редакције часопи-
са Медицински преглед и Уредништва часописа 
Српски архив за целокупно лекарство.

Добитник је неколико признања и награда 
Српског лекарског друштва и Друштва лекара 
Војводине.

Дуготрајна тешка болест учинила је да се ре-
лативно рано повуче из јавног и професионал-
ног живота, али је и тешко болесна показивала 
интересовање за све што се збива у струци, на 
Факултету, у Лекарском друштву и Академији 
медицинских наука.

Преминула је 23. августа 2005. године у Но-
вом Саду.
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Проф. др Лазар Лепшановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Иван Спужић је рођен 2. септембра 1928. го-
дине у Београду, у угледној лекарској породици. 
Његов отац Владимир био је лекар, специјалиста 
интерне медицине и алергологије и члан Српске 
академије наука и уметности. Основну школу и 
гимназију Иван Спужић је завршио у Београду. 
На Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао се 1947, а дипломирао 1954. године. 
Од 1955. до 1962. године радио је на Институту 
за медицинска истраживања Српске академије 
наука и уметности, у Одељењу за експеримен-
талну и клиничку патологију. Био је на усаврша-
вању 1956/57. године у Паризу, у Лабораторији 
за експерименталну медицину код професора B. 
N. Halpern-a, и 1963/64. године у Бостону, код 
K.F. Austin-a у Лабораторији за имунопатологију, 
у којој је био ангажован као научни сарадник 
Универзитета Харвард.

Докторску дисертацију под насловом Изуча-
вање сензибилизирајућих антитела одбранио је 
априла 1963. године на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду.

Истраживачки пут проф. др Ивана Спужића 
није био праволинијски. Да би остварио своје 
идеје, 1962. године прешао је на Медицински фа-
култет у Београду, у Лабораторију за експери-
менталну онкологију. Од 1969. године радио је 
на Институту за физиологију Медицинског фа-
култета у Београду, од 1972. године руководио 
научним радом Одељења за експерименталну и 
клиничку патологију Института за медицинска 
истраживања, а од марта 1982. године и научним 
радом Лабораторије за експерименталну онко-
логију Медицинског факултета. Неколико месе-
ци касније основао је и постао први руководи-
лац Одељења за експерименталну и клиничку 
онкологију Института за онкологију и радиоло-
гију, које је настало спајањем Одељења за експе-

рименталну и клиничку патологију Института 
за медицинска истраживања и Лабораторије за 
експерименталну онкологију Медицинског фа-
култета. Са професором Спужићем у Институт 
су прешли и његови сарадници, углавном иму-
нолози, доктори наука и искусни истраживачи, 
што је омогућило стварни почетак и неверова-
тан развој туморске имунологије у Институту, у 
којем је професор Спужић радио до краја 
живота.

За асистента Института за медицинска ис-
траживања Српске академије наука и уметности 
изабран је 1955. године, а за научног сарадника 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду у Лабораторији за експерименталну онколо-
гију 1965. године. У звање ванредног професора 
за предмет Физиологија на Медицинском фа-
култету у Београду унапређен је 1972, а у звање 
редовног професора 1980. године. Проф. Спу-
жић је на Медицинском факултету био шеф Ка-
тедре за последипломске студије из имуноло-
гије, суоснивач последипломске Катедре за он-
кологију (1986) и оснивач и први шеф Катедре 
за онкологију на редовним студијама Медицин-
ског факултета у Београду (1992).

Проф. др Иван Спужић је велики део свога 
времена посветио образовању научног кадра. 
Несебично је себе уграђивао у сваки од бројних 
магистарских радова и докторских дисертација 
које су рађене под његовим руководством. Сва-
ког је умео да саслуша са уважавањем, ценећи 
напор млађих колега и сарадника.

Научна делатност Ивана Спужића обухвата 
изучавање проблема алергија, анафилаксе, фи-
зиологије, патофизиологије, имунологије, иму-
нопатологије, аутоимуности. Поновним до-
ласком на Институт за онкологију 1986. године 
он је – с много искуства и уз огромно знање – ус-

Академик Иван Спужић 
(1928–2003)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1983. 
Професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду
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мерио истраживања у правцу клиничке имуно-
логије и експерименталне онкологије и успоста-
вио блиску сарадњу с клиничким делом Инсти-
тута. У лечење болесника уведени су одређивање 
имунолошког статуса током хемиотерапије и 
имунотерапије, одређивање хормонских рецеп-
тора и фактора раста код оболелих од карцинома 
дојке, предиктивно испитивање цитостатика на 
узорцима свежих тумора, као и оригинална ба-
зична и клиничка испитивања НК-ћелија, што је 
омогућило најсавременију дијагностику и ле-
чење болесника. Професионална радозналост 
проф. Спужића одвела га је у област молекуларне 
имунологије везане за производњу терапеутских 
пептидних вакцина за меланом, што представља 
највећи изазов и најсавременију област у имуно-
терапији тумора.

Објавио је око 500 радова у престижним 
међународним и домаћим часописима. Био је 
аутор и коаутор 12 монографија и уџбеника, 
међу којима су Основи хирургије, Основи онколо-
гије, Хематологија, Специјална клиничка физи-
ологија и др. Схватајући неопходност мултидис-
циплинарних истраживања, успоставио је ус-
пешну сарадњу са бројним домаћим и страним 
институцијама, као што су Sloan Kettering Cancer 
Center, Stanford University, Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri и др.

Био је члан Српског лекарског друштва, пред-
седник Секције за алергологију и клиничку иму-
нологију Српског лекарског друштва и председ-

ник Друштва физиолога Србије. Такође је био 
члан многих, претежно имунолошких, међуна-
родних друштава: Европске академије за алер-
гологију и клиничку имунологију, међународног 
удружења INTERASMA, Европског удружења за 
изучавање тумора (EACR) и Међународне ака-
демије за биолошку терапију рака. Одржао је 
бројна предавања по позиву и био носилац на-
учноистраживачког пројекта Експериментална 
и клиничка онкологија у Србији. 

Професор Спужић је био организатор и ак-
тивни учесник бројних научних састанака: ор-
ганизатор и учесник мини-симпозијума Новине 
у експерименталној и клиничкој онкологији у 
оквиру XXXII симпозијума „Стремљења и нови-
не у медицини“, одржаног 1993. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду; 
члан Организационог одбора Научног скупа о 
селену и научног скупа Сексуално понашање и 
ризик од ХИВ-а, који је 1993. године организова-
ла Српска академија наука и уметности у Бео-
граду; члан Организационог одбора научног 
скупа Први научни скуп о штитастој жлезди, 
одржаног 1994. на Златибору; члан Организа-
ционог и Научног одбора Годишњег састанка 
алерголога и клиничких имунолога Југославије, 
одржаног 1993. године у Нишу. Учествовао је у 
радовима и председавао на научним скуповима 
„Канцеролошка недеља“ у Београду.

Био је члан уредништава часописа Глас 
САНУ, Acta Biologica et Medicinae Experimentalis 

Предавања проф. Спужића потврђују да само изузетан научни радник може бити добар предавач, јер 
савремена предавања студентима, с јасном поруком и визијом будућности одређене области, проис-
тичу из научног рада. Научни рад представља основу наставе. Студенти су волели његова предавања 
јер је био духовит, без професорске крутости и изврстан стручњак, а истицали су да сува и егзактна 
наука кроз речи проф. Спужића постаје врло разумљива, блиска и јасна. Умео је да о најкомпликова-
нијим проблемима из струке говори једноставним, чистим и лепим језиком, доследно избацујући туђи-
це којима су се служили они који нису поседовали културу, знање и образовање проф. Спужића.
Сви који су познавали проф. др Ивана Спужића препознавали су у њему личност високог морала, 
изузетних манира и особу која је знала само за компромис, док су му конфликти били страни. Увек 
је био спреман да пружи помоћ свакоме коме је била потребна. Посебно се истицао његов дискретан 
осмех, који ни сурово време у којем је провео већи део живота није угасило. Било је то време бре-
менито разним непријатностима које су се често граничиле с агресивношћу, па и злом. Међутим, 
ништа није могло да утиче на став др Ивана Спужића према људима и животу уопште, а та постоја-
ност била је врело из којег је др Спужић црпео велику радну енергију која се не среће често.
Проф. Спужић је био заљубљеник у живот и рад и за његов живи дух сваки тренутак је био прилика 
да се нека идеја и расположење подигну на још виши ниво, разгранају, трансформишу. Трудио се 
да себе и своје саговорнике уздигне до непредвидљивих лепота које се отварају пред слободним и 
разиграним духом.

Катарина Исаковић и Гордана Коњевић 
Из чланка In memoriam. Академик Иван Спужић (1928–2003)
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(Приштина) и Алергологија и клиничка имуноло-
гија (Београд), научних савета за часописе Бил-
тен за трансфузиологију (Београд), Медицинска 
истраживања (Београд) и Српски архив за цело-
купно лекарство.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва био је од 1983. годи-
не и активно учествовао у њеном раду. Органи-
зовао је и председавао научним скупом Акаде-
мије Имунологија малигнитета (1993).

За дописног члана Српске академије наука и 
уметности изабран је 1983. године, а за редовног 
члана 27. октобра 1994. године. Био је секретар 
Одељења медицинских наука у два мандата и 
члан Председништва САНУ. Такође је био акти-
ван у многим одборима САНУ: био је члан Од-
бора за међуодељењску сарадњу, председник 
Међуодељењског одбора за онкологију и Међу-
одељењског одбора за алергологију и клиничку 
имунологију и члан Међуодељењског одбора за 

биологију репродукције човека, Међуоде љењ-
ског одбора за сиду и Међуодељењског одбора 
за праћење развоја медицинских наука у 
Србији.

Поред научног рада и активности у стручним 
удружењима обављао је и друге значајне функ-
ције. Министар за науку и технологију Републи-
ке Србије именовао га је за председника Коми-
сије за стицање научних звања Републике Ср-
бије. Био је председник Фонда за задужбине 
Српске академије наука и уметности и члан Од-
бора за финансије САНУ, Научног савета и На-
учног већа Института за онкологију и радиоло-
гију Србије, и Комисије за стручна и научна пи-
тања из онкологије Друштва Србије за борбу 
против рака. 

Добитник је бројних награда, одликовања и 
других признања.

Преминуо је 7. августа 2003. године у 
Београду.
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Милосав Старчевић је рођен 16. октобра 
1925. године у Ратарима, селу између Смеде-
ревске Паланке и Младеновца, у земљорад-
ничкој породици, од оца Лазара и мајке Миле-
није, рођене Радосављевић. Основну школу и 
гимназију завршио је у Смедеревској Паланци. 
Након матурирања отишао је у Народноосло-
бодилачки рат и као „школарац“ врло брзо се 
афирмисао међу друговима.

По окончању рата морао је да се као пар-
тијски радник упише на Правни факултет, а 
тек после неколико година уписао се на Сто-
матолошки факултет Универзитета у Београ-
ду. Дипломирао је 1952. године. После заврше-
них студија радио је шест година у граничној 
јединици војске, где је стицао прва искуства.

На Клинику за стоматологију Војномеди-
цинске академије распоређен је 1959. године 
да би започео специјализацију из болести уста 
и зуба. Специјалистички испит је положио 
1966. Исте године је хабилитован за универзи-
тетског наставника. Био је на стручном усавр-
шавању 1963. у Берлину и 1968. у Бечу. Доктор-
ску дисертацију под насловом Прилог обради 
спољних зубних имплантата одбранио је 

1977. године на Стоматолошком факултету 
Универзитета у Београду.

Готово цео свој радни век провео је на Кли-
ници за стоматологију Војномедицинске акаде-
мије. На дужност начелника Одељења за боле-
сти уста и зуба постављен је 1960. године, а на 
дужност начелника Клинике 1971. На овој 
функцији је остао до одласка у пензију 1989. го-
дине. У истом периоду (1971–1989) био је и 
главни стоматолог Југословенске народне ар-
мије. Увео је многе нове методе лечења болести 
уста и зуба, међу којима су лечење обољења 
зуба кортикостероидима (1966) и правовреме-
но дијагностиковање пенфигуса у устима 
(1970). С инжењерима и техничарима констру-
исао је сврдла, полирере и финере. Када је по-
чело пројектовање нове зграде Војномедицин-
ске академије, активно је са својим сарадници-
ма учествовао у планирању, како би се изгради-
ла модерна стоматолошка клиника по светским 
стандардима. Тако је направљена и дивна сала 
за наставу и интерна телевезија са стално за-
посленим техничарем. Веома је значајан и ње-
гов допринос организацији стоматолошке 
службе и њеном одличном функционисању.

Проф. др Милосав Старчевић 
(1925–2001)

Члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Војномедицинске амадемије у Београду

Прве године своје стоматолошке службе провео је у повећој граничној јединици, где је уместо 
зубарске столице била најобичнија столица с наслоном какве употребљавају бербери. Седам 
година је провео млади стоматолог борећи се са свим могућим болестима и деформитетима 
зуба у људи којима се први пут у животу указала прилика да седну на зубарску столицу. Била је 
то, према казивању садашњег начелника Стоматолошке клинике ВМА, својеврсна практична 
школа за њега. Много је усавршио технику оправка зуба, упознао праве узроке многих зубобоља 
и осетио где је место превентиве, а где стоматолога.
Кад је 1960. године постављен за начелника одељења, био је најмлађи мајор на пуковничком 
положају, јер се тридесетпетогодишњацима ретко указивала таква прилика. Своје немало прак-
тично искуство тада је могао још више обогатити, јер се нашао међу људима који су се бавили 
научноистраживачким радом.

Одломак из чланка Мије Влашића



317

У звање доцента Војномедицинске академије 
за предмет Болести уста и зуба изабран је 1960. 
године, а редовног професора 1978. Био је изван-
редан педагог с посебним смислом за преноше-
ње знања и вештина млађим колегама. Био је 
ментор у изради бројних магистарских теза и 
докторских дисертација стоматолога из војних 
и цивилних установа. Поред наставе на Војно-
медицинској академији предавао је и на Стома-
толошком одсеку Медицинског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду. Организовао је многе 
семинаре, како би своје и знање и искуство 
својих сарадника пренео стоматолозима из целе 
земље. Увек је наглашавао на неопходном са-
рађивању стоматолога разних специјалности, на 
комплетном посматрању сваког болесника.

Аутор је око 100 радова објављених у до-
маћим и страним часописима и зборницима 
радова и књиге Увод у стоматологију. Коаутор 
је уџбеника Ратна стоматологија (1988) и ау-
тор неколико поглавља у књизи Војна интерна 
медицина (1982), Војној енциклопедији и Југо-
словенској медицинској енциклопедији. Био је 

руководилац и сарадник у неколико научно-
истраживачких пројеката.

Проф. Старчевић је био члан Српског ле-
карског друштва, члан и председник његове 
Стоматолошке секције и члан Светске федера-
ције стоматолога. Учествовао је у организа-
цији бројних стручних и научних састанака. 
Значајан је био његов рад у организовању кон-
ференције војних стоматолога у оквиру кон-
греса Светске федерације стоматолога која је 
одржана 1985. године у Београду.

Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Стоматолоши гласник Србије.

Био је члан Иницијативног одбора за осни-
вање Медицинске академије Српског лекар-
ског друштва и њен редовни члан од 1976. го-
дине. Такође је био члан првог председништва 
Академије (1976/77).

Добитник је Награде „22. децембар“ за ус-
пешно руковођење и командовање, као и мно-
гих других признања.

Носилац је осам војних одликовања.
Преминуо је 2001. године.
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Доц. др Војислав Рашчанин, стоматолог
дугогодишњи сарадник проф. др М. Старчевића

Проф. др Јован Димитријевић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Настављајући добру традицију бриге о кадровима коју су започели претходни начелници Сто-
матолошке клинике, пуковници Сафет Латифић и Војин Петровић, и пуковник Старчевић је 
окренут уздизању и усавршавању кадрова. 
Велику пажњу др Старчевић поклања и бризи око усавршавања кадрова у мањим гарнизонима 
широм земље. За лекаре и из најудаљенијих амбуланти на ВМА се често организују семинари, 
како би сва богата искуства до којих су дошли на Клиници била доступна лекарима и у унутра-
шњости. Одржано је на стотине стручних семинара ради оспособљавања лекара за примену нове 
технологије и јединственог третмана у обради болесних зуба. Клиника има највише лекара на 
специјализацији на ВМА, па и због тога пацијенти у Кичеву, Шкофјој Лоци, Сомбору или Ђако-
вици добијају лекарску помоћ на највишем стручном нивоу.

Одломак из чланка Мије Влашића
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Петар Стефановић је рођен 11. маја 1924. го-
дине у Пожаревцу, где је завршио основну шко-
лу и гимназију. Матурирао је 1943. и већ 1944. 
године добровољно ступио у Народноослободи-
лачку војску. Демобилисан је 1946. године. 

Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1946, а дипломирао 1952. године. 
По завршетку студија се најпре запослио у Хи-
гијенском заводу у Пожаревцу, а затим засновао 
радни однос у Оториноларинголошкој клиници 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду, где је започео специјализацију из оторинола-
рингологије. Специјалистички испит је положио 
1956. Хабилитован је 1959, а докторску дисерта-
цију под насловом Папиломи ларинкса као пре-
канцерозно стање одбранио је 1974. године на 
Медицинском факултету у Београду.

У звање асистента на Медицинском факулте-
ту у Београду изабран је 1956. године, у звање 
доцента 1960, ванредног професора 1969, а ре-
довног професора 1975. године. Предавао је и на 
медицинским факултетима у Нишу и Новом 
Саду, као и на Стоматолошком факултету Уни-
верзитета у Београду. На Медицинском факул-
тету у Београду је био дугогодишњи председник 
Комисије за полагање специјалистичких испита 
из оториноларингологије.

Стручно се усавршавао у Француској и Ау-
стрији. Био је начелник одељења Оториноларин-
голошке клинике Медицинског факултета у Бе-
ограду од 1957. до 1986. године. По доласку у 
Оториноларинголошку клинику био је председ-
ник Синдикалне подружнице, а 1969. године 
председник Савета Клинике. Године 1986. пре-
шао је у Клиничко-болнички центар „Звездара“ 
у Београду, где је постављен за директора Кли-
нике за оториноларингологију. Ову функцију је 
обављао до одласка у пензију 1989. године. 

Проф. Стефановић је посебно интересовање 
показивао за изучавање проблема функционал-
не хирургије ува, за лечење малформација ува, 
папиломе ларинкса, трауматологију у оторино-
ларингологији, хирургију фацијалиса и хирур-
гију парафарингеалних и паротидних тумора.

У домаћим и страним публикацијама објавио 
је више од 160 радова. Био је уредник поглавља 
„Оториноларингологија“ у шестом издању књи-
ге Дијагностичко-терапијски лекарски приру-
чник (1980). Објавио је монографију Преканце-
розна стања ларинкса: клиничка и патохисто-
лошка студија (1981). Био је главни и одговорни 
уредник и коаутор уџбеника Оториноларинго-
логија са максилофацијалном патологијом за 
студенте медицине (1984).

Проф. др Петар Стефановић је био дугого-
дишњи активни члан Српског лекарског дру-
штва. Од 1969. до 1973. године био је генерални 
секретар, а од 1973. године председник Српског 
лекарског друштва. Био је члан Француског дру-
штва за оториноларингологију и цервикофа-
цијалну хирургију. У периоду 1956–1973. године 
неколико пута је учествовао у раду оторинола-
ринголошких конгреса у Југославији, конгреса 
француских оториноларинголога у Паризу и на 
међународним конгресима у Солуну, Атини, 
Санкт Петербургу и Букурешту.

Био је главни и одговорини уредник часопи-
са Медицински гласник и члан Уређивачког од-
бора часописа Српски архив за целокупно 
лекарство.

Проф. др Петар Стефановић је био члан Ини-
цијативног одбора за оснивање Медицинске 
академије Српског лекарског друштва. По осни-
вању Академије био је члан првог председни-
штва Академије (1976–1979), а потом председ-
ник Научног већа (1979–1981).

Проф. др Петар Стефановић 
(1924–1999)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Одликован је Медаљом заслуга за народ и 
Орденом рада са златним венцем. 

Био је врстан отохирург и омиљени педагог, 
који је својим неуморним радом стекао бројне 

пријатеље и поштоваоце. Преминуо је 4. фебру-
ара 1999. године. Сахрањен је на Новом гробљу 
у Београду.
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Проф. др Драгослава Ђерић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Проф. др Ненад Арсовић
Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Предраг Станковић
Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Петар Стефановић је био посвећен оториноларингологији у целини. Као начелник одељења 
дао је допринос развоју дијагностике и лечења различитих обољења код деце и одраслих особа. У 
стручном и научном погледу, највећи је његов допринос у откривању преканцерозних лезија ларинкса. 
Ову област је обрађивао у докторској дисертацији, а потом публиковао монографију Преканцерозна 
стања ларинкса: клиничка и патохистолошка студија (1981). Резултати ових истраживања су имали 
вишеструки значај. Служили су као основа у дефинисању критеријума за постављање дијагнозе ма-
лигних обољења и изради протокола лечења у овом домену, а истовремено и као основна литература 
у изради стручних и научних студија у оториноларингологији и у другим гранама медицине.
На пољу отохирургије, професор Стефановић је дао велики допринос развоју микрохирургије ува 
у нашој средини. Бавио се лечењем малформација ува, запаљењских процеса ува, отосклерозе, 
тумора и хирургије фацијалног живца. Интересовао се за усавршавање постојећих и увођење нових 
метода и техника у микрохирургију ува и увек био расположен да своја професионална сазнања 
пренесе младим колегама.
Проф. др Петар Стефановић припада плејади врсних отохирурга и омиљених професора, велике 
добронамерности и разумевања.
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Емилија Стојимировић је рођена 20. септем-
бра 1927. године у Власотинцу. Основну и 
средњу школу завршила је у Нишу с одличним 
успехом. На Медицински факултет Универзите-
та у Београду уписала се 1946, а дипломирала 
1953. године са средњом оценом 9,7.

На Универзитетској дечјој клиници у Београ-
ду, где је провела цео радни век, запослила се 
1954. године. Специјализацију из педијатрије је 
започела 1955, а специјалистички испит поло-
жила 1959. године с одличним успехом. Као мла-
ди специјалиста и организатор развоја хемато-
онкологије постављена је 1967. године за првог 
шефа Одсека, а 1972. за начелника Службе за 
хематоонкологију Универзитетске дечје клини-
ке. У том звању је остала до пензионисања 
(1992). Стручно се усавршавала у центрима у 
Паризу, Женеви, Милану и Бечу.

У звање асистента на Медицинском факулте-
ту у Београду изабрана је 1960. године. Доктор-
ску дисертацију под насловом Прилог проуча-
вању хемоглобинопатија и таласемија одбрани-
ла је 1963. године на Медицинском факултету у 
Београду. У звање доцента је изабрана 1970, у 
ванредног професора је унапређена 1976, а у ре-
довног професора 1981. године. Поред редовне 
наставе, учествовала је и у организацији и спро-
вођењу последипломске наставе из трансфузи-
ологије и хематологије. Била је изузетан преда-
вач и несумњиви ауторитет у свим аспектима 
наставног процеса на Медицинском факултету. 
У два мандата је била шеф Катедре за редовну 
наставу из педијатрије и два пута шеф Катедре 
за последипломску наставу из трансфузиоло-
гије. Била је члан и председник комисија за спе-
цијалистички испит из педијатрије и трансфу-
зиологије. Предавала је и на медицинским фа-
култетима у Приштини и Крагујевцу.

Професорка Стојимировић је била ментор у 
изради бројних магистарских теза и докторских 
дисертација и радова из уже специјализације, 
као и члан комисија за оцену подобности теме, 
оцену завршених радова и њихову одбрану.

Као начелник Службе за хематоонкологију 
Универзитетске дечје клинике значајно је 
унапредила струку применом нових сазнања и 
личним усавршавањем. То је тражила и од 
својих сарадника, мотивишући их својим при-
мером и стварајући подстицајну радну атмосфе-
ру. Под њеним руководством су у Хематолошкој 
и Биохемијској лабораторији уведене нове дијаг-
ностичке методе за испитивање хемоглобина. 
Вршена је цитоморфолошка идентификација 
хематолошких обољења, којом је и сама сувере-
но владала и преносила своја знања на млађе 
сараднике. Стално пратећи новине, инсистира-
ла је на примени савремених терапијских про-
токола у лечењу малигних хемопатија и солид-
них тумора код деце. Посебну пажњу је по-
клањала трајној и прецизној документацији, 
што је омогућавало детаљне проспективне и 
ретроспективне студије, које су обухватале све 
области дечје хематоонкологије. Много пре дру-
гих у нашој средини је увидела значај генетике у 
хематоонкологији, улогу трансплантације ма-
тичних ћелија хематопоезе и значај праћења 
позних последица хемиотерапије и радиотера-
пије код деце излечене од малигних обољења. 
Пензионисана је 1. октобра 1992. године.

Професорка Стојимировић је остварила 
стручну сарадњу с веома важним светским хе-
матоонколошким центрима, као што су Institut 
Gustavе Roussy n Hôpital Saint Louis у Паризу, 
Instituto Nazionale dei Tumori у Милану, St. Аnna 
Kinderspital у Бечу и Memorial Sloan Kettering 
Center у Њујорку.

Проф. др Емилија Стојимировић
 (1927–2014)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Објавила је 430 научних и стручних радова у 
земљи и иностранству. Аутор је монографија Боле-
сти крви у деце (1980), Наследна склоност и мали-
гне болести (1984), Педијатријска хематоонколо-
гија (1990), Малигна обољења у педијатрији (1993) 
и Развој педијатријске хематологије и онкологије 
1970–2005 (2006). Била је један од главних уредника 
VII и VIII издања уџбеника Педијатрија за студен-
те медицине (1991, 1993). Писац је неколико погла-
вља из дечје хематологије и онкологије. 

Била је носилац два научна пројекта од 1972. 
до 1992. године – Штетно дејство антикан-
церске терапије и Фамилијарна склоност и ма-
лигне болести, које је финансирала Републичка 
заједница науке.

Др Емилија Стојимировић је била дугого-
дишњи активни члан Српског лекарског 
друштва, члан и председник Секције за хемато-
логију (1978–1980) и члан Педијатријске и Кан-
церолошке секције. Била је и члан International 
Society of Hematology и Sociète Internationale 
d’Oncologie Pediatrique. Веома активна у хемато-
лошким организацијама на југословенском ни-
воу, организовала је неке од југословенских сим-
позијума и конгреса. Била је иницијатор и орга-
низатор одржавања Југословенских симпозију-
ма дечје хематологије, онкологије и имунологије 
и председник ове кооперативне групе. Држала је 
предавања по позиву на домаћим и страним 

стручним скуповима и састанцима секција Срп-
ског лекарског друштва.

И после одласка у пензију професорка Стоји-
мировић је била активна у Интерсекцијској гру-
пи за дечју хематоонкологију Српског лекарског 
друштва, која је наследница Југословенске коо-
перативне групе дечјих хематоонколога, у чијем 
је настанку и организацији имала значајну улогу. 
Редовно је учествовала у раду конгреса педија-
тара и трансфузиолога и састанцима секција 
Српског лекарског друштва. Године 2006. издала 
је монографију о почецима и развоју дечје хема-
тологије, која представља важан допринос исто-
рији медицине у нашој средини.

Дуго година је била секретар Уређивачког од-
бора часописа Српски архив за целокупно лекар-
ство, члан Научног одбора часописа Билтен за 
трансфузиологију и рецензент многих књига и 
радова за часописе. 

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постала је 1990. го-
дине. Била је предавач на неколико научних ску-
пова Академије и редовно и активно учествова-
ла у раду Научне групе за интерну медицину и 
различитим активностима Академије.

Добитник је Плакете и Повеље Српског ле-
карског друштва као признање за допринос у 
раду ове струковне организације.

Преминула је 26. децембра 2014. године.

Имала сам срећу да првог радног дана на Универзитетској дечјој клиници у Београду, који је уједно 
био и почетак моје специјализације из педијатрије, будем распоређена на Одсек за хематологију 
који је водила доц. др Ема Стојимировић. Познавала сам је и дивила јој се још одраније, јер ми је 
водила и студентске вежбе. Сасвим сам сигурна да је она од тих првих дана одредила моју профе-
сионалну оријентацију и да сам захваљујући њој постала дечји хематолог. И нисам била једина. 
Несебично је преносила своје знање и идеје млађим сарадницима, али и колегама из других центара, 
због чега је била признат и веома цењен ауторитет у нашем окружењу и представник наше дечје 
хематологије у иностранству. 
Умела је да нас мотивише да се посветимо овој тешкој области дечје медицине и да нас подстиче да 
стално себи постављамо више циљеве. Може се рећи и да је ишла испред свога времена, инсисти-
рајући на изучавању генетске основе малигних обољења и позних последица хемиотерапије и ра-
диотерапије код излечене деце. 
Често нам је говорила да треба да радимо неколико ствари истовремено да бисмо постигли успех. 
Захваљујући великој енергији, она сама била је истовремено изврстан клиничар, инспиративни 
предавач и неуморни аутор бројних стручних и научних радова, књига и монографија. 
Проф. др Емилија Стојимировић је оставила дубок траг у дечјој хематологији, а мени лично неиз-
брисиво сећање на двадесет година заједничког рада, успеха и напредовања у овој области.

Сећање проф. др Гордане Буњевачки
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323

Павле Стошић је рођен 11. марта 1923. године 
у Шапцу. Основну школу и ниже разреде гимна-
зије завршио је у родном граду, а више разреде у 
Првој мушкој гимназији у Београду. Као добро-
вољац учествовао је у Народноослободилачкој 
борби на Босанском и Сремском фронту 1944. 
године. За ратне заслуге одликован је Mедаљом 
за храброст.

Стоматолошки факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1948. године, у првој генерацији 
студената тада основаног факултета, а дипломирао 
1955. с просечном оценом 9,4. После завршених 
студија примљен је за клиничког лекара на Клини-
ци за дечју и превентивну стоматологију Стомато-
лошког факултета Универзитета у Београду. Ту је 
провео цео свој радни век прошавши све степени-
це – од лекара на специјализацији до управника 
клинике и од асистента до редовног професора.

Као стипендиста Светске здравствене орга-
низације и наше владе био је на последиплом-
ском усавршавању у Француској, Енглеској, 
Шведској, Норвешкој, Данској, Финској, 
Пољској и Чехословачкој. Током ових боравака 
упознао се с организацијом и системом наставе 
и научноистраживачког рада у области дечје и 
превентивне стоматологије.

У звање асистента Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду изабран је 1957. године. 

После хабилитације за наставничко звање 
изабран је за доцента 1961, унапређен у звање 
ванредног професора 1967, а у звање редовног 
професора изабран 1971. године. Обављао је 
наставу за студенте редовних и последиплом-
ских студија и био ментор у изради многих хаби-
литационих радова, магистарских теза и доктор-
ских дисертација на Стоматолошком факултету 
у Београду и на стоматолошким одсецима меди-
цинских факултета у Нишу и Приштини. Био је 
шеф предмета и шеф Катедре дечје и превентив-
не стоматологије (1966), продекан Стоматолош-
ког факултета и председник Савета овог факул-
тета. Био је и дугогодишњи члан и заменик пред-
седника Савета Универзитета у Београду.

Проф. др Павле Стошић је цео свој радни век 
провео на Клиници за дечју и превентивну сто-
матологију Стоматолошког факултета Универ-
зитета у Београду. За директора ове клинике 
изабран је 1969. године и на овој функцији остао 
(с краћим прекидима од 1978. до 1982. године) 
до одласка у пензију 1989. године. Значајан је ње-
гов допринос у увођењу многих профилактич-
ких метода и средстава и савремених тера-
пијских мера у лечењу различитих обољења уста 
и зуба.

Објавио је више од 100 научних и стручних 
радова различите тематике у реномираним ча-

Проф. др Павле Стошић 
(1923–2007)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду

Оснивање Стоматолошког факултета значило је за мене једну нову замисао за коју су многи говорили 
да је „на стакленим ногама“, изражавајући сумњу у њену будућност. Међутим, данас је јасно да је 
она надмашила и најоптимистичкија предвиђања. Са искреним уважавањем дивим се визионарству 
његових оснивача, као и свим оснивачима појединих стоматолошких предмета и клиника на зналач-
ком остварењу планова и програма заснованих на широкој медицинској основи. Оваква концепција 
убрзо је афирмисала наш факултет. Рад на Факултету од почетка су одликовале следеће особине: 
велико залагање наших учитеља, ентузијазам и елан, колегијалност, пријатељство и сарадња млађих, 
тако да се свако од нас осећао на другим клиникама као на својој.

Одломак из аутобиографије проф. др Павла Стошића  
коју је написао приликом одласка у пензију
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сописима. Био је главни уредник и један од ау-
тора уџбеника Дечја и превентивна стомато-
логија и редактор и сарадник Лекарског прируч-
ника. Био је главни истраживач и сарадник у 20 
научноистраживачких пројеката посвећених 
епидемиологији болести уста и зуба станов-
ништва у Србији, етиопатогенези каријеса и па-
радонтопатије, утицају флуора и других олиго-
елемената, као и исхране и хигијене на здравље 
зуба. Из ових истраживања проистекла је мапа 
распрострањености болести уста и зуба код ста-
новништва Србије, јединствене код нас и ретке 
у свету. Ови су пројекти послужили за израду 
бројних магистарских теза и докторских дисер-
тација, а резултати тих истраживања објављени 
су у великом броју радова. Поред тога, резултати 
ових фундаменталних и примењених истражи-
вања коришћени су при доношењу прописа, уре-
даба, закона и других аката који су били веома 
важни за организацију и рад здравствене служ-
бе и унапређење здравствене заштите.

Проф. др Павле Стошић био је у неколико 
мандата потпредседник Заједнице медицинских 
научних установа Републике Србије. Такође је 
био представник наше земље у Европској 
заједници за истраживање каријеса (ORCA) и 
консултант Светске здравствене организације за 
област стоматологије.

Обављао је и низ значајних друштвених 
функција у различитим републичким комисија-
ма и установама. Био је председник Зубнолекар-
ске комисије за зубноздравствену заштиту СР 
Србије, председник Републичке комисије за 
флуорисање пијаћих вода у СР Србији, члан Са-
вета Градског завода за здравствену заштиту у 
Београду и др.

Био је дугогодишњи и веома активан члан 
Српског лекарског друштва. Током свог скоро 
педесетогодишњег рада у овом друштву био је 
члан, потпредседник и председник бројних ко-
мисија, потпредседник Извршног одбора Сто-
матолошке секције и оснивач и први председник 
Секције за дечју и превентивну стоматологију. 

Такође је био члан Удружења стоматолога Југо-
славије, Удружења превентивне и дечје стомато-
логије Југославије и неколико међународних 
стоматолошких удружења (FDI, ORCA, IADR). 
Активно је учествовао, а често и организовао 
научне скупове у земљи, међу којима су: стома-
толошке недеље Србије, конгреси стоматолога 
Југославије, конгреси лекара Србије и прослава 
25. и 40. годишњице постојања Стоматолошког 
факултета Универзитета у Београду. Био је та-
кође учесник на многим научним скуповима и 
конгресима у иностранству.

Професор Стошић је постао редовни члан 
Академије медицинских наука Српског лекар-
ског друштва приликом њеног оснивања 1976. 
године. Био је члан Председништва Академије у 
четири мандата, члан Научног већа Академије и 
Научне групе за превентивну медицину. Акаде-
мија медицинских наука Српског лекарског 
друштва, Стоматолошки факултет Универзите-
та у Београду, Клиника за дечју и превентивну 
стоматологију и Секција за дечју и превентивну 
стоматологију Српског лекарског друштва орга-
низовале су 26. новембра 2003. године у Београ-
ду научни скуп посвећен 80. годишњици живота 
и рада проф. др Павла Стошића, у знак при-
знања и поштовања његовог рада.

Добитник је великог броја захвалница, ди-
плома, плакета и повеља многих факултета, уд-
ружења и државних институција, међу којима су 
Диплома Савеза студената Стоматолошког фа-
култета, Плакета Града Београда, Диплома и 
Плакета Стоматолошког факултета, Плакета 
Уни верзитета у Београду, Јубиларна плакета 
Универзитета у Нишу и две значајне награде 
Српског лекарског друштва – Награда за науч-
ноистраживачки рад (1984) и Награда за живот-
но дело (1996).

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрним зрацима (1879) и Орденом рада са 
златним венцем (1988).

Преминуо је 27. септембра 2007. године у 
Београду.

Проф. др Павле Стошић је одржао највећи број предавања и испита за редовне студенте и после-
дипломце и учествовао као ментор, председник комисије или њен члан у скоро свим магистарским 
радовима и докторским дисертацијама млађих колега на матичној дисциплини.
Био је и надарени спортиста – од сокола у основној и средњој школи до признатог репрезентативца 
Југославије у одбојци и дугогодишњег тренера младих одбојкаша. Такође се интересовао за лепе 
уметности – позориште, оперу, филм и друго.

Одломци из Извештаја о Научном скупу посвећеном  
80. годишњици живота и рада проф. др Павла Стошића
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Свето Суша је рођен 15. децембра 1925. годи-
не у Кистању (Книн). Основну школу је завршио 
у родном месту, а гимназију похађао у Книну, 
Шибенику и Београду. У Народноослободилач-
ки покрет у Далмацији ступио је као гимназија-
лац 1941. године. Био је омладински руководи-
лац до 1943, када је приступио Народноослобо-
дилачкој војсци, у којој је остао до краја рата и 
стекао чин официра.

Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1945, а дипломирао 1951. године. 
По завршетку Санитетске официрске школе и 
лекарског стажа распоређен је на дужност наче-
лника санитета гарнизона Задар и ову дужност 
обављао од 1953. до 1956. године. За то време 
основао је болнички стационар са 120 постеља, 
савремено опремљен с потребним одгова-
рајућим персоналом. 

Специјализацију интерне медицине започео 
је 1956. године, а обављао ју је на Војномедицин-
ској академији и Медицинском факултету у Бео-
граду. Специјалистички испит је положио 1960. 
године пред комисијом академика Радивоја Бе-
ровића. По завршетку специјализације непреки-
дно је радио на Војномедицинској академији. Био 
је на усавршавању из нефрологије у болници Не-
кер у Паризу (1960/61), код познатог светског 
нефролога професора Jean-а Hamburger-а, затим 
у Шведској, СССР, Чехословачкој и Италији.

Године 1962. је основао Нефролошки одсек на 
Војномедицинској академији, а 1963. Нефро-
лошко одељење и Центар за хемодијализу, те био 
први и дугогодишњи начелник оба одељења. Го-
дине 1964. основао је Нефролошку амбуланту на 
Војномедицинској академији за војна и грађан-
ска лица, а 1986. заједно с академиком Душаном 
Каназиром Поликлинику у Српској академији 
наука и уметности. Докторску дисертацију под 

насловом Клиничке и патохистолошке промене 
у младих особа са протеинуријом из породица са 
ендемском нефропатијом одбранио је 1975. го-
дине на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду. Када је 1982. године Нефролошко 
одељење прерасло у Нефролошку клинику са 
Центром за дијализу, постављен је за начелника 
ове службе и на тој функцији остао до одласка у 
пензију 1990. године.

За асистента интерне медицине Војномеди-
цинске академије изабран је 1962. године, у зва-
ње доцента је унапређен 1966, а потом у звање 
ванредног и редовног професора. Био је ментор 
многим лекарима на специјализацији интерне 
медицине, докторским и магистарским студија-
ма, као и лекарима у изради хабилитационих 
радова. Као наставник медицинског машинства 
на Машинском факултету Универзитета у Бео-
граду био је ментор многим студентима у изради 
дипломских радова. Дуго година је био председ-
ник Комисије за специјалистички испит из ин-
терне медицине. Био је шеф Катедре за интерну 
групу клиника Војномедицинске академије 
(1987–1990) и главни интерниста Југословенске 
народне армије. 

Проф. др Свето Суша је увео савремену не-
фрологију у Војномедицинску академију. Међу 
првима је у нашој земљи започео лечење акутне 
и хроничне инсуфицијенције бубрега хемодија-
лизама. Непрекидно је проширивао индикације 
за примену хемодијализе, а посебно њену при-
мену у различитим интоксикацијама. У својим 
експерименталним радовима на псима доказао 
је да се током хемодијализе може извршити за-
мена крви средњомолекулским дектраном наше 
производње, што је представљало значајан на-
учни допринос, посебно у ратним условима. Ле-
чио је највећи број болесника с хеморагијском 

Академик Свето Суша 
(1925–2013)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1985. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1985. 
Професор Војномедицинске академије у Београду
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грозницом и бубрежним синдромом у Југосла-
вији и овом обољењу посветио значајан део свог 
научноистраживачког рада. Као пионир кли-
ничке и експерименталне нефрологије значајно 
је допринео развоју ове гране медицине. У 
Центру за хемодијализу којим је руководио про-
вело је на усавршавању неколико десетина лека-
ра из земље и иностранства. Поред тога, проф. 
Суша је помогао отварање многих центара за 
хемодијализу у земљи.

На позив Владе Либије боравио је два месеца 
током 1980. године у Либији ради израде проје-
кта за организацију нефролошке службе у овој 
земљи.

Аутор је више од 400 радова објављених у по-
знатим међународним и домаћим часописима. 
Научним радом почео је да се бави још као сту-
дент, када је као демонстратор на предмету Фи-
зиологија био укључен у истраживачку групу 
проф. Милутина Нешковића. Поред објављене 
докторске дисертације (1977), објавио је и чети-
ри монографије: Вирусне хеморагичне грознице и 
бубрег (1978), Ендемска нефропатија (1979) и 
Хеморагична грозница с бубрежним синдромом 
(1997). Одржао је мноштво предавања на разли-
читим стручним и научним скуповима и кон-
гресима у земљи и иностранству.

Научноистраживачки рад посветио је про-
блемима хемодијализе и перитонеумске дијали-
зе, акутне инсуфицијенције бубрега, хеморагијс-
ке грознице са бубрежним синдромом, ендемске 
нефропатије, системских болести бубрега, плаз-
маферезе, реноваскуларне хипертензије, труд-
ноће и хипертензије, трудноће и дијализе и 
трансплантације бубрега, ендокриних функција 
бубрега, калкулозе бубрега (ESWL) и др. У са-
радњи с Институтом за нуклеарне науке у Винчи 
и Институтом за биолошка истраживања изуча-
вао је рецепторе за кортикостероиде у тумор-
ском ткиву бубрега болесника из ендемских и 
неендемских места, као и ткиву бубрега болес-
ника са нефротским синдромом. 

За дописног члана Српске академије наука и 
уметности изабран је 1985, а исте године је 
постао и члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва. За редовног члана 
САНУ изабран је 1994. године. Као дописни 
члан САНУ организовао је три симпозијума у 
овој установи. Руководио је многим истражи-
вачким пројектима САНУ, од којих су посебно 
значајни пројекти о етиопатогенези и раном от-
кривању ендемске нефропатије, улози стероид-
них хормона у настанку тумора бубрега, месту 
селенијума у патогенези карцинома бубрега, о 

Академик Свето Суша, санитетски официр са чином генерал-мајора, био је утемељивач савремене 
нефрологије у Војсци СФР Југославије и с осталим нефролозима тог времена дао значајан допринос 
развоју ове младе гране интерне медицине у целој земљи. Захваљујући изузетним организационим 
способностима и усвојеном широком знању и вештинама из интерне медицине и нефрологије, проф. 
Суша је у кратком времену од одсека за нефрологију у оквиру Интерне клинике Војномедицинске 
академије, основао одељење, па клинику за нефрологију, која је, према опремљености и кадровском 
потенцијалу, била једна од најпрестижнијих установа у земљи.
Красиле су га огромна енергија и жеља да у сваком тренутку помогне болесницима с најтежим 
обољењима бубрега, уз које је био и ван редовног радног времена, често и викендом. Преносио је 
несебично своје знање и искуство на своје млађе колеге и сараднике, од којих је такође тражио да 
одговорно и посвећено приступају сваком болеснику. 
Сарађивао је успешно са бројним колегама са наших и страних факултета и академија наука. Дао 
је значајан допринос на изучавању балканске ендемске нефропатије, хеморагичне грознице са 
бубрежним синдромом и примарних и секундарних гломерулопатија. Увео је све методе дијализе у 
свакодневно лечење акутне и хроничне терминалне слабости бубрега, плазмаферезу и хемоперфу-
зију код лечења различитих тровања, као и вантелесну литотрипсију за мрвљење каменаца у бубре-
зима и мокраћним каналима. С имунолозима, уролозима и васкуларним хирурзима припремио је 
програм трансплантације бубрега у Војномедицинској академији, која је заживела у пуном обиму 
под стручним руководством његових наследника.
Његовим одласком у пензију Клиника за нефрологију Војномедицинске академије је, захваљујући 
формираном стручном тиму, са великим бројем млађих и добро едукованих колега, успешно наста-
вила дело академика Свете Суше.

Проф. др Ђоко Максић, ученик и сарадник академика Свете Суше
Војномедицинска академија у Београду
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раширености хеморагијске грознице са бубреж-
ним синдромом у нашој земљи, етиопатогенези 
гломерулонефритиса. Био је председник Одбора 
за бубрежне болести Одељења медицинских на-
ука САНУ и члан Међуодељењског одбора за 
биомедицинска истраживања, Одбора за биоло-
гију и репродукцију човека, Међуодељењског 
одбора за сиду, Међуодељењског одбора за изу-
чавање дејства климатских фактора, Међуакаде-
мијског одбора за организацију заштите здра-
вља и Научног већа САНУ.

Био је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва и један од оснивача Нефролошке 
секције, чији је био председник од 1970. до 1975. 
године. Такође је био један од иницијатора за 
оснивање Удружења нефролога Југославије. Ос-
нивач је и први председник Удружења за борбу 
против бубрежних болести и један од оснивача 
Удружења за дијализу и трансплантацију бубре-
га Југославије. Такође је био члан Европског уд-
ружења нефролога (ERA-EDTA) и Међународ-
ног удружења нефролога (ISN), Балканске меди-

цинске уније, Међународног удружења за веш-
тачке органе и Међународног удружења за 
хемофилтрацију.

Био је члан Одбора за медицинске науке Ми-
нистарства за науку и технологију и председник 
Одбора културно-економског српско-руског 
братства.

Указом Председништва СФР Југославије 
унапређен је у чин генерал-мајора 1983. године.

Добитник је Седмојулске награде (1988), коју 
је поклонио за препород Србије.

Био је почасни грађанин града Книна.
Одликован је Орденом за храброст, Орденом 

заслуга за народ, Орденом братства и јединства са 
сребрним венцем, Орденом рада са црвеном заста-
вом, Орденом за војне заслуге са сребрним маче-
вима, Орденом за војне заслуге са златним мачеви-
ма, Орденом народне армије са сребрном звездом, 
Орденом Народне армије са ловоровим венцем и 
Орденом заслуга за народ са златном звездом.

Преминуо је 2. априла 2013. године у Београ-
ду, где је и сахрањен.

Литература и извори података

Ђукановић Љ. Прилози за историју нефрологије у Србији. Београд: БИГЗ; 2007. стр. 290–299.
Лично писана биографија академика Свете Суше достављена аутору овог текста приликом писања књиге 

Прилози за историју нефрологије у Србији.
Мицић Д, Радуновић Н. Свето Суша (1925–2013). Годишњак САНУ 2013; СХХ:463–465.

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Милан Томић је рођен 9. маја 1920. године у 
Краљеву. Гимназију је завршио 1938. у Крагује-
вцу и исте године се уписао на Медицински фа-
култет Универзитета у Београду. Студије меди-
цине је прекинуо 1941. године и као медицинар 
током рата радио на сузбијању заразних болести, 
дизентерије и тифуса међу избегличком децом у 
болници у Краљеву и избегличким домовима у 
Матарушкој Бањи. Октобра 1944. ступио је у На-
родноослободилачку војску. Демобилисан је маја 
1945. и одмах наставио студије медицине. Током 
студија је био демонстратор на хемији, анатомији 
и физиологији. Дипломирао је 1947. године са 
средњом оценом 9,8. Као лекар-почетник радио 
је на изградњи омладинске пруге Шамац–Сараје-
во, 1948. године је учествовао на омладинској 
акцији на изградњи пута Братство-јединство и 
изградњи Новог Београда, а следеће године завр-
шио Санитетску официрску школу.

На Гинеколошко-акушерску клинику у Бео-
граду примљен је 1949. године за лекара при-
правника и започео специјализацију. Специја-
листички испит је положио 1952. године с од-
личним успехом. Године 1954. и 1956. био је 
послат да обавља дужност шефа Гинеколошко-
акушерског одељења најпре у Шапцу, а потом у 
Крагујевцу. Током 1954. године провео је два 
месеца на Гинеколошко-акушерској клиници у 
Базелу, а следеће године је, у својству асистента 
странца, био на усавршавању на Гинеколошко-
акушерској клиници у Стразбуру. Хабилитован 
је 1955. године.

У звање асистента за предмет Гинекологија и 
акушерство изабран је 1952. године, а за доцента 
1955. Током 1962. и 1963. године провео је десет 
месеци на харвардском медицинском факултету 
у Бостону. За ванредног професора је изабран 
1965, а у звање редовног професора унапређен 

је 1972. године. Поред наставе за студенте редов-
них и последипломских студија био је и профе-
сор средње медицинске школе у Београду и др-
жао предавања лекарима на курсевима које су 
организовали Савет за народно здравље СР Ср-
бије и Институт за заштиту народног подмлатка 
и лекарима на специјализацији. Руководио је 
израдом неколико магистарских теза и доктор-
ских дисертација из области гинекологије и аку-
шерства, а Веће Медицинског факултета од-
ређивало га је неколико пута у комисије за оцену 
и одбрану докторских дисертација. Био је члан 
Комисије за полагање специјалистичког испита 
из овог предмета. Пуних шест година био је 
председник Комисије за ванболничку наставу. 
Неколико година је био секретар Катедре гине-
кологије и акушерства, а школске 1973/74. годи-
не изабран је за шефа Катедре.

На Гинеколошко-акушерској клиници је то-
ком скоро читаве професионалне каријере био 
начелник разних одељења, а последњих неколи-
ко година и помоћник директора за питања 
струке и наставе, као и поликлиничког пријем-
ног одељења. Често је замењивао директора када 
би он био одсутан. Професор Томић је важио за 
прворазредног хирурга, који је и најсложеније 
операције у гинекологији изводио с лакоћом и 
великим успехом. Урадио је више од 10.000 раз-
личитих операција, а као акушер завршио више 
од 50.000 порођаја. Асистирао је у преко 20.000 
операција млађим лекарима, не само из Југосла-
вије већ и гостујућим лекарима из Француске, 
Немачке, Сједињених Америчких Држава и дру-
гих земаља. Само током 1974. године обавио је 
око 700 операција (од тоталних хистеректомија, 
до вагиналних хистеректомија и других ваги-
налних операција). Руководио је и Саветова-
лиштем за рану дијагнозу карцинома женских 

Проф. др Милан Томић 
(1920–2004)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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гениталних органа Гинеколошко-акушерске 
клинике. Пензионисан је 1985. године.

Објавио је више од 200 радова. У заједничком 
југословенском уџбенику Породиљство написао 
је неколико поглавља. Један је од преводилаца 
уџбеника Опстетриција, од Greenhill-а. Напи-
сао је и неколико популарних брошура намење-
них здравственом просвећивању.

Професор Томић је био дугогодишњи члан 
Српског лекарског друштва, члан његовог Уп-
равног одбора, потпредседник Гинеколошко-
акушерске секције и њен председник (1973–
1977). Био је члан Удружења гинеколога и опс-
тетричара Југославије (УГОЈ), Балканске меди-
цинске уније, Удружења франкофоних гинеко-
лога и опстетричара и Светског друштва гине-
колога и опстетричара. Одржао је бројна преда-
вања на састанцима Српског лекарског друштва 
и гинеколошким конгресима у земљи и ино-
странству. Био је редовни учесник Гинеколош-
ко-акушерских недеља у Београду, Гинеколош-
ко-акушерских дана у Нишу и састанака у под-
ружницама Српског лекарског друштва у неко-
лико градова Србије. Учествовао је и на конгре-
сима уролога, онколога, анестезиолога, лекара 
опште медицине, интерниста, како у нашој 

земљи, тако и у иностранству. Својим радовима 
је учествовао на Светском конгресу гинеколога 
1954. године у Женеви и неколико пута на кон-
гресима немачких и француских гинеколога и 
светским конгресима гинеколога.

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
приликом њеног оснивања 1976. године.

Проф. др Милан Томић је обављао и неколи-
ко значајних функција на Гинеколошко-акушер-
ској клиници и Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду. На Клиници је више пута 
био члан Управног одбора и Радничког савета, а 
на Факултету члан Савета и разних већа. Ми-
нистарство здравља СР Србије га је именовало 
за стручног надзорника гинеколошко-акушер-
ских установа у Србији и члана Комисије за до-
делу титуле примаријуса. 

За свој дугогодишњи предани рад добио је 
бројна признања Гинеколошко-акушерске кли-
нике, Медицинског факултета у Београду, Срп-
ског лекарског друштва и других удружења.

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрним зрацима.

Преминуо је 2004. године у Београду, где је и 
сахрањен.

Проф. др Милан Томић је радни век провео на Гинеколошко-акушерској клиници у Београду. Уживао 
је углед врстног стручњака који је своје знање и искуство несебично преносио млађим колегама.
Никада ни са ким није дошао у сукоб, а у свим искрслим проблемима умео је да нађе логична, ком-
промисна и задовољавајућа решења. Био је познат по брзом сналажењу у свакој ситуацији, а о томе 
постоји и неколико анегдота.
У време када је био председник Гинеколошке секције Српског лекарског друштва организован је у 
Зајечару и Кладову дводневни састанак с колегама из Словеније. Дан после боравка у Зајечару с 
великим закашњењем кренуло се за Кладово. Организаторима је било јасно да се због кашњења мора 
жртвовати или заказано предавање др С. Илића или свечани ручак. Када је ово предочено професору 
Томићу, спремно је одговорио: „Нека др Илић одржи предавање у току ручка.“ Ручак и предавање су 
приведени крају, а учесници су почели да се спремају за повратак у Београд. Шеф сале је указао на 
то да није послужен десерт. „Шта је предвиђено за десерт?“, упитао је професор Томић. „Кремпите“, 
следио је одговор. На задовољство учесника, пут до Београда био је заслађен овом посластицом.
У јуну 1974. године одржан је у Кладову стручни састанак Гинеколошке и Радиолошке секције. Било 
је планирано да после стручног дела учесници оду у Турну Северин на вечеру и ноћење, а сутра 
направе излет до Бање „Херкулес“. Како се тада одржавало светско првенство у фудбалу, део учес-
ника није било могуће одвојити од телевизора. Молбе и убеђивања нису помогли. Тада је на сцену 
ступио професор Томић с напоменом да је лепше гледати телевизијски пренос у боји у Турну Севе-
рину. Сви су похрлили у аутобус да би током полувремена стигли у Турну Северин. Излишно је на-
помињати да тада ни у Румунији није постојала телевизија у боји.

Прим. др Миомир Крстић, гинеколог и акушер
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Светислав Трифуновић је рођен 12. децембра 
1922. године у Сремској Каменици, у честитој и 
патријархалној занатлијској породици. Отац Ла-
зар био је пекар, а мајка Катица (рођ. Душанић) 
домаћица. Био је најстарији од четворо браће и 
сви су завршили факултете и били на истакну-
тим стручним и друштвеним положајима. 

Основну школу завршио је у родном месту, 
гимназију похађао у Новом Саду, а матурирао у 
Београду, куда су га ратни вихор и окупација од-
вели у избеглиштво.

На Mедицинском факултету Универзитета у 
Београду дипломирао је 1951. Већ у тим година-
ма истицао се широким образовањем и свестра-
ним интересовањем: био је одличан познавалац 
класичне музике, књижевности, филозофије, 
историје ликовних уметности и културе уопште. 
У студентским данима озбиљно се бавио вокал-
ном музиком и био члан репрезентативног Југо-
словенског омладинског хора.

Лекарску каријеру започео је у Иригу, где је 
две године радио као лекар опште праксе, а за-
тим прешао у Специјалистичку поликлинику у 
Новом Саду. На Интерно одељење тадашње 
Главне покрајинске болнице (касније Клиника 
за интерне болести) запослио се 1961. године. 
Специјалистички испит из интерне медицине 
положио је 1959. у Београду. Докторску дисерта-
цију под насловом Епидeмиологија хроничног 

плућног срца одбранио је 1979. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Новом Саду.

На Клиници је био начелник Кардиолошког 
одељења, у оквиру којег је основао прву коро-
нарну јединицу у Војводини и једну међу првим 
у нашој земљи. Основао је и Центар за рехаби-
литацију кардиоваскуларних обољења на Ан-
древљу, на Фрушкој гори. Одмах по оснивању 
Института за кардиоваскуларне болести у Срем-
ској Каменици, за који је израдио целовити кон-
цепт и елаборат, прешао је у ту установу и у њој 

остао до одласка у пензију 1988. године. Све вре-
ме је био директор Клинике за кардиологију у 
оквиру Института. И по одласку у пензију био је 
изузетно активан, практично до краја живота.

За асистента на предмету Интерна медицина 
на Медицинском факултету Универзитета у Но-
вом Саду изабран је 1963. године, као један од 
првих сарадника на овом предмету. У звање до-
цента је изабран 1970. године, ванредног профе-
сора 1975, а у редовног професора унапређен 
1981. Неколико година је био шеф Катедре за ин-
терну медицину. Поред редовних, организовао је 
и последипломске студије за специјализанте кар-
диологије и тромесечне течајеве теоријске и прак-
тичне наставе из кардиологије за лекаре опште 
медицине, посебно за оне који раде у службама 
хитне помоћи. Био је ментор у изради неколико 
докторских дисертација и магистарских радова. 

Проф. др Светислав Трифуновић
 (1922–2003)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду

Проф. др Светислав Трифуновић је несебично преносио своје огромно знање на млађе сараднике. 
Биле су пословичне његове веома поучне визите и конструктивне и плодне расправе на бројним кар-
диолошким и интернистичким скуповима. Увек су то били мали школски часови о најсавременијим 
достигнућима из кардиологије и изузетно корисна додатна предавања, првенствено за лекаре на 
специјализацији. Резултати таквог ангажовања су стварање екипе изврсних стручњака на Институту 
за кардиоваскуларне болести у Сремској Каменици, који су с успехом наставили његов рад, и бројних 
универзитетских наставника чијем је формирању дао значајан допринос. Оставио је иза себе читаву 
плејаду угледних кардиолога, првенствено у Војводини, али и у другим крајевима наше земље.
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Био је дугогодишњи члан и председник Комисије 
за полагање специјалистичког испита из интерне 
медицине и анестезиологије и реаниматологије, 
те председник Комисије за полагање супспеција-
листичког испита из кардиологије.

Дао је огроман допринос развитку кардиоло-
гије, првенствено у Новом Саду и Војводини, 
али и знатно шире. У некадашњој Југославији 
уживао је углед једног од најистакнутијих кар-
диолога. Увео је у нашу средину многе савремене 
дијагностичке методе, укључујући и увођење у 
војвођанску средину интервентне и инвазивне 
дијагностичке и терапијске поступке (корона-
рографија и катетеризација срца, уградња срча-
ног пејсмејкера), као и бројне новине у тадашњој 
савременој терапији срчаних болесника. Бавио 
се целокупном клиничком кардиологијом, али 
су од највећег значаја његова изучавања коро-
нарне болести и инфаркта миокарда код младих 
особа, нарочито код активних спортиста, проу-
чавање епидемиологије и клиничке слике хро-
ничног плућног срца, примена бета-адренергич-
них блокатора у кардиологији и посебно у 
застојној срчаној инсуфицијенцији, и друга.

Објавио је више од 330 стручних и научних 
радова, претежно у домаћим часописима и збор-
ницима, а мањим делом и у страним. Аутор је 
или коаутор, односно писац многих поглавља у 
десетак уџбеника, приручника и монографија. 
Међу њима су најзначајнији уџбеник Интерна 
медицина (главни уредник Д. Пејин), Практи-
кум физичке дијагностике (главни уредник. Л. 
Лепшановић), Одабрана поглавља из кардиоло-
гије и Клинички и епидемиолошки аспекти хро-
ничног плућног срца. Био је носилац шест науч-
ноистраживачких пројеката које су финансира-
ли републички и покрајински фонд за научна 
истраживања. Врло активно је са својим радо-
вима учествовао на бројним кардиолошким 
конгресима и симпозијумима у земљи и ино-
странству, а и сам је организовао неколико ве-
ликих скупова с међународним учешћем. Био је 
дугогодишњи члан Уредништва часописа Кар-
диологија и Медицински преглед.

Био је веома активан члан Српског лекарског 
друштва од дипломирања на факултету до краја 
живота. Био је секретар Подружнице Српског 
лекарског друштва за Нови Сад и оснивач и ду-

гогодишни председник Кардиолошке секције 
Друштва лекара Војводине. Велику активност 
развио је у Кардиолошкој секцији Српског лекар-
ског друштва и Удружењу кардиолога Југосла-
вије, а у неколико мандата био је члан њихових 
руководећих тела. Био је члан европског, међуна-
родног и светског удружења кардиолога. 

За редовног члана Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабран је 
1983. године. Одржао је прво приступно преда-
вање у Академији 12. децембра 1984. године са 
темом Откривање патогенезног механизма 
транзиторне исхемије миокарда (ангина пекто-
рис) радионуклидним методама и техником ин-
вазивних метода. Дијагностичке и терапијске 
импликације. Био је врло агилан члан Председ-
ништва и Научног већа Академије у неколико 
мандатних периода, а од формирања Војвођан-
ског огранка Академије 1995. године његов стал-
ни председник до своје смрти. Био је организа-
тор неколико научних скупова Академије: Анги-
на пекторис и исхемија миокарда у пацијената 
са нормалним коронарним артеријама (1990), 
Симпозијум посвећен двадесетогодишњици Ме-
дицинске академије (1996) и Проучавање ути-
цаја НАТО бомбардовања Новог Сада и околине 
током пролећа 1999. године на морбидитет и 
морталитет становништва (2002). Поред 
тога, био је предавач на неколико других науч-
них скупова Академије и уредник неколико пуб-
ликација Академије. Са њему својственим жа-
ром и упорношћу организовао је и завршио 
прву фазу мултидисциплинарног пројекта под 
називом Истраживање утицаја НАТО бомбар-
довања на морбидитет и морталитет у Новом 
Саду и околини и био пун идеја и планова како 
да се настави даљи рад на том пројекту. То му је 
уједно и последње дело – концем новембра 2002. 
године организовао је већ поменути научни 
скуп Академије у Београду о овој проблематици, 
који је био врло успешан, а сва излагања штам-
пана су у посебној монографији.

Поред стручних награда и признања, доби-
тник је Годишње награде за научноистраживач-
ки рад Друштва лекара Војводине Српског ле-
карског друштва 1980. године.

Преминуо је 15. априла 2003. године у Срем-
ској Каменици.
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Драгољуб Урошевић је рођен 1926. године у 
Роћевићима, у општини Краљево. Дипломирао 
је 1953. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду са средњом оценом 9,15. 
Специјалистички испит из опште медицине по-
ложио је 1965. године, а специјалистички испит 
из социјалне медицине с организацијом здравс-
твене службе 1969. Назив примаријуса додељен 
му је 1972. године.

Докторску дисертацију под насловом Лекар 
опште медицине у систему здравствене зашти-
те одбранио је 1981. године на Медицинском 
факултету у Београду. Звање научног сарадника 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду стекао је 1987. године.

Био је члан Катедре за општу медицину и Ка-
тедре за социјалну медицину за последипломску 
наставу Медицинског факултета у Београду. 
Предавао је социјалну медицину и организацију 
здравствене службе лекарима на специјализа-
цији опште медицине у Војномедицинској ака-
демији. Био је испитивач за предмет Социјална 
медицина и организација здравствене службе са 
здравственом статистиком на стручном испиту 
за дипломиране фармацеуте.

Прим. др Драгољуб Урошевић је био шеф 
Одељења за организацију здравствене заштите 

у Републичком заводу за заштиту здравља, по-
моћник генералног директора „Галенике“ и ди-
ректор Радне организације „Институт-Галени-
ка“. У сарадњи са проф. др Владимиром Глиши-
ном основао је Центар за генетичко инжењер-
ство Србије (касније Институт за молекуларну 
генетику и генетичко инжењерство) и био заме-
ник директора Института за молекуларну гене-
тику и генетичко инжењерство.

Објавио је 86 радова у домаћим часописима. 
Био је носилац посла у изради свих програма, пла-
нова, анализа, правилника, стручно-методолош-
ких упутстава и др. које је обрађивао Институт за 
организацију и економику здравствене заштите 
Завода за здравствену заштиту СР Србије.

Био је веома активан члан Српског лекарског 
друштва, члан Секретаријата Управног одбора 
и генерални секретар (у два мандата) Српског 
лекарског друштва. Са др Оливером Мијалко-
вић и групом првих специјалиста опште меди-
цине иницирао је оснивање Секције опште ме-
дицине Српског лекарског друштва 1966. године 
и био први председник ове секције (1967–1975). 
Био је председник организационог одбора прве 
четири стручне конференције лекара опште ме-
дицине Србије и главни и одговорни уредник 
шест зборника радова с ових скупова.

Прим. др Драгољуб Урошевић 
(1926–2010)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Научни сарадник Медицинског факултета 
Универзитета у Београду 

Прим. др Драгољуб Урошевић је један од првих лекара који се, радећи у примарној здравственој 
заштити, одлучио за усавршавање у општој медицини. Специјализирао је и положио специјалистички 
испит из опште медицине, а потом и из социјалне медицине. То, међутим, није задовољило његове 
амбициозне планове, па је наставио усавршавање, припремио и одбранио докторску дисертацију, 
те поред звања примаријуса стекао и звање научног сарадника.
Обављао је значајне функције и имао запажену улогу у организацији здравствене службе у Србији 
али га његове колеге, пре свега, памте по активностима у Секцији опште медицине Српског лекарског 
друштва. Као што је марљиво радио на личном образовању и усавршавању, тако је с истим ентузијаз-
мом и упорношћу радио на непрекидној едукацији и афирмацији лекара опште медицине. Органи-
зовао је бројне састанке, семинаре, конференције и конгресе лекара опште медицине и уложио 
велики труд да све ове скупове прате штампани зборници радова, из којих су многи учили.
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Др Урошевић је био члан и потпредседник Уд-
ружења лекара опште медицине Југославије, 
члан Организационог одбора прва три конгреса 
лекара опште медицине Југославије и председник 
Организационог одбора четвртог по реду кон-
греса. Учествовао је у организацији 19 семинара 
за стручно усавршавање лекара опште медицине 
Југославије који су се сваке године одржавали у 
Опатији. Био је члан Секретаријата Организа-
ционог одбора VII и VIII конгреса лекара Србије, 
члан Конгресног одбора III и секретар Конгрес-
ног одбора VII конгреса лекара Југославије, те 
члан Организационог одбора XV међународне 
конференције лекара опште медицине.

Био је иницијатор и организатор издавања 
југословенског издања часописа ЈАМА и члан 
Уређивачког одбора часописа Српски архив за 
целокупно лекарство.

Прим. др Драгољуб Урошевић је био члан 
Радне групе, а потом члан и секретар Иниција-

тивног одбора за оснивање Медицинске акаде-
мије Српског лекарског друштва. Учествовао је 
у изради Правила и других општих аката Акаде-
мије. По оснивању Академије 1976. године по-
стао је члан Научне групе за превентивну меди-
цину и секретар Академије.

Поред стручног и педагошког рада и актив-
ности у струковним удружењима био је члан 
Савеза комуниста Југославије и активан дру-
штвено-политички радник.

Добитник је бројих захвалница, плакета, по-
веља и других признања. Награђен је Седмојул-
ском наградом Србије (1979) и Наградом за уна-
пређење здравствене заштите Српског лекар-
ског друштва (1981).

За активност у Српском лекарском друштву 
одликован је Орденом рада са сребрним венцем 
(1973).

Преминуо је 2010. године.
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Даница Филиповић-Козаревић је рођена 28. 
августа 1929. године у селу Гривцу код Крагује-
вца. Матурирала је у IV женској гимназији у Бе-
ограду. Медицински факултет Универзитета у 
Београду завршила је 1958. године.

Цео свој радни век провела је у Дому здравља 
„Борис Кидрич“ у служби опште медицине. Спе-
цијалистички испит из опште медицине поло-
жила је 1966. године. Једно време је била врши-
лац дужности директора Дома здравља. Звање 
примаријус стекла је 1974. године.

Члан Српског лекарског друштва постала је 
одмах после дипломирања на Медицинском фа-
култету. Била је члан Управног одбора Друштва 
и један од чланова иницијативне групе за осни-
вање Секције опште медицине, члан Председни-
штва Секције опште медицине од оснивања до 
краја живота, а председник тог председништва 
од 1981. до 1983. и од 1987. до 1990. године. 

Била је и члан Председништва Удружења ле-
кара Југославије у два четворогодишња мандата. 
Активно је учествовала у формирању Актива 
лекара опште медицине Подружнице у Београду 
(1972), Великој Плани (1983), Краљеву и Чачку 
(1984), а затим у Врању, Лесковцу, Крагујевцу, 
Зајечару и Крушевцу. 

Активно је радила у свим организационим 
одборима стручних конференција опште меди-
цине од I конференције 1969. до XV 1992. године 
у Трстенику и била члан редакционих одбора 
стручне конференције од 1969. године. Такође је 
учествовала у организацији I Конгреса опште 
медицине СР Југославије 1991. године у Београ-
ду. Од 1981. до 1990. године била је председник 
Комисије за полагање стручног испита.

Члан Медицинске академије Српског лекар-
ског друштва постала је при њеном оснивању 
1976. године и активно радила у Научној групи 
за интерну медицину. Када је Академији поверен 
задатак да врши избор примаријуса, изабрана је 
у прву Комисију Српског лекарског дру штва за 
доделу звања примаријус и обављала ову дуж-
ност дуги низ година. Својим стручним и науч-
ним радовима учествовала је на више конгреса у 
земљи и иностранству, а објавила је 113 стручних 
радова. Посебно је много њених радова посвеће-
но здравственом стању грађана општине Савски 
венац, хроничним болестима и великој студији 
старих и бораца Народноослободилачког рата.

За свој стручни рад добила је више одликовања 
и похвала од стручних организација: Захвалница 
Удружења љечника опће медицине Југославије, 
Плакете и Повеље Српског лекарског друштва и 
Признање Дома здравља „Борис Кидрич“, Одли-
ковање о изузетном раду у Секцији лекара опште 
медицине Српског лекарског друштва. Добитник 
је три плакете Града Београда.

Одликована је Орденом рада са сребрним 
венцем, Орденом рада са златним венцем.

У браку са проф. др Ђорђем Козаревићем, 
лекаром и професором Медицинског факултета 
у Београду, имала је сина Небојшу, лекара, и 
кћерку Љиљану, лекара.

Преминула је 7. јуна 1993. године у Беоограду.

Прим. др Даница Филиповић-Козаревић 
(1929–1993)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Примаријус од 1974.  

Прим. др Даница Филиповић-Козаревић била је 
један од пионира Секције опште медицине Срп-
ског лекарског друштва и њен веома активни 
члан. Била је међу оним изузетним лекарима 
опште медицине који су са много труда и љуба-
ви организовали редовне годишње конферен-
ције лекара опште медицине и припремали 
зборнике радова саопштених на овим конфе-
ренцијама. Те конференције и зборници су има-
ли велики значај за континуирану едукацију 
лекара опште медицине деценијама пре него 
што је она постала законска обавеза лекара.
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Живојин Цонић је рођен 1928. године у селу 
Мокрање, крај Неготина. Гимназију је завршио 
с одличним успехом у Зајечару 1954. Исте године 
уписао је Медицински факултет Универзитета у 
Београду, а дипломирао 1954. с просечном оце-
ном 8,55. Као демонстратор провео је две 
школске године на Хемијском институту, а три 
школске године на Институту за физикалну те-
рапију, где је непрекидно учествовао у практич-
ној и теоријској настави за студенте медицине. 
Почетком 1955. године постављен је за лекара-
приправника у Институту за физикалну тера-
пију, где је започео специјализацију. Специја-
листички испит из физикалне терапије положио 
је 1958.

Током 1958. године провео је три месеца у Па-
ризу изучавајући клиничку електромиографију 
и рехабилитацију особа које су прележале поли-
омијелитис. Током 1961. и 1962. године завршио 
је двосеместралну школу рехабилитације Свет-
ске здравствене организације у Копенхагену. Ту 
је, такође, јуна 1972. провео три недеље на сту-
дијском боравку. Хабилитован је 1960. године.

Магистарску тезу из физикалне медицине и 
рехабилитације одбранио је 1966, а докторску 
дисертацију под насловом Прилог методологији 
дијадинамичких струја 1974. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду. У 

звање асистента за предмет Физикална терапија 
на Медицинском факултету у Београду изабран 
је 1956. године, у звање доцента је унапређен 
1965, ванредног професора 1972, а редовног 
професора 1987. године. Обављао је практичну 
и теоријску наставу за студенте редовних сту-
дија, а од увођења последипломске наставе из 
физикалне медицине и рехабилитације 1966. 
године учествовао непрекидно у овој настави и 
три године био руководилац тог предмета. Био 
је предавач на последипломским супспеција-
листичким и магистарским студијама из меди-
цине рада, опште медицине, реуматологије и др. 
Такође је био члан комисија за полагање спе-
цијалистичког испита из физикалне медицине и 
рехабилитације у Београду, Новом Саду и Под-
горици, као и комисија за полагање испита уже 
специјализације из реуматологије. Неколико 
година је био члан Савета Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду, члан Већа за по-
следипломску наставу и Већа за редовну наставу 
и продекан овог факултета.

Учествовао је као хонорарни сарадник у оба-
вљању наставе за студенте Стоматолошког фа-
култета Универзитета у Београду, где је од 1974. 
године био руководилац предмета Физикална 
медицина. Две школске године учествовао је и у 
настави на Медицинском факултету Универзи-

Проф. др Живојин Цонић 
(1928–2013)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. др Живојин Цонић је деценије свог радног века посветио развоју и унапређењу службе фи-
зикалне медицине у Србији. Значајно је допринео организацији и развоју ове службе у Клиничко-
болничком центру „Звездара“, у многим домовима здравља у Београду и у мноштву здравствених 
центара у СР Србији и СР Црној Гори.
Учествовао је у организацији редовне и последипломске наставе из физикалне медицине на меди-
цинским факултетима у Београду, Нишу и Приштини. Његов уџбеник Основе физикалне медицине и 
рехабилитације добио је високу оцену рецензената и био једини универзитетски уџбеник из ове 
дисциплине у Србији који се користио на свим медицинским факултетима у Републици. Тиме је 
значајно допринео образовању и стасавању будућих лекара специјалиста физикалне медицине.
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тета у Нишу и једну школску годину на Меди-
цинском факултету Универзитета у Приштини.

Током 1963. године водио је Одељење за фи-
зикалну медицину и рехабилитацију Централне 
специјалистичке поликлинике, тада наставне 
базе Медицинског факултета у Београду. Од 
1970. до 1977. године био је начелник Одељења 
за физикалну медицину и рехабилитацију Кли-
ничке болнице града Београда, а од 1977. до од-
ласка у пензију 1993. године директор Институ-
та за физикалну медицину и рехабилитацију СР 
Србије у Београду. Као хонорарни лекар водио 
је службе физикалне медицине и рехабилита-
ције Државног секретаријата унутрашњих по-
слова СФР Југославије и Клиничке болнице „Др 
Драгиша Мишовић“, чији је био и оснивач. 
Учествовао је у организацији и раду истоимених 
служби у Дому здравља „Борис Кидрич“ и Сту-
дентској поликлиници.

Аутор је више од 60 објављених и саопштених 
радова. Написао је уџбеник Основи физикалне 
медицине и рехабилитације (1976).

Био је члан Српског лекарског друштва, члан 
и секретар Секције за физикалну медицину, се-
кретар Удружења универзитетских радника и 
секција Медицинског факултета Универзитета 
у Београду. Био је почасни члан Италијанског 
друштва за физикалну медицину.

Редовни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1988. годи-
не. Био је члан Научног друштва за историју 
медицине.

Поред активности у стручним удружењима 
обављао је и многе важне функције у здравстве-
ним и научним установама и друштвеним орга-
низацијама. Био је заменик председника Савета 
Института за физикалну медицину, члан Струч-
но-научног већа Института за физикалну меди-
цину, председник Стручне комисије за рехаби-
литацију Здравственог савета града Београда, 
члан научноистраживачког тима и Савета Цен-
тра за рехабилитацију „Гамзиградска бања“ и 
председник Кадровске комисије Савета за ле-
чење, превенцију и рехабилитацију анемије у 
Ивањици. Био је и члан Матичарске комисије за 
медицину Универзитета „Вељко Влаховић“ у 
Подгорици и члан Наставно-научног већа Ин-
ститута за биолошка истраживања.

Добитник је Захвалнице и Плакете Српског 
лекарског друштва, Златне плакете Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду, Плаке-
те Града Београда, Универзитета у Нишу, Савеза 
за спорт и рекреацију инвалида Југославије, Зах-
валнице Специјалног завода за хипертиреозу 
„Партизанске воде“ и других признања.

Преминуо је 2013. године.
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друштва. Потписао проф. др Љ. Милићевић, заменик председника Научне групе превентивне медицине. 
Архива Академије медицинских наука Српског лекарског друштва

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 248.

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Милка Чворић је рођена 9. новембра 1927. 
године у Лозници као прво од троје деце у 
грађанској патријархалној породици. Отац Jо-
ван је био адвокат, а мајка Загорка учитељица. 
Основну школу и нижу гимназију завршила је у 
Лозници с одличним успехом. Као ученица гим-
назије била је добровољна болничарка у Првој 
армијској болници Народноослободилачког 
рата од 1. октобра 1944. до 1. јуна 1945. године. 
Вишу гимназију и велику матуру завршила је 
1946. у Шапцу с одличним успехом. Исте године 
уписала се на Медицински факултет Универзи-
тета у Београду и дипломирала 1952. године. 
Током студија учествовала је у изградњи пруге 
Шамац–Сарајево, а одмах после дипломирања 
радила је као лекар на израдњи Хидроцентрале 
„Власина“.

Обавезни лекарски стаж завршила је у Тито-
вом Ужицу, а затим радила годину дана као ле-
кар опште медицине у Дому народног здравља у 
Новом Пазару. Ту је стекла богато практично 
знање и искуство, самосталност у стручном 
раду и афирмацију стручњака са широким по-
знавањем опште медицине. Уз то, показала је 
таленат за организацију и вођство у здравству. 
Током рада у Новом Пазару суочила се са раз-
ним инфективним болестима, које су у тамо-
шњој популацији представљале актуелан и те-
жак медицински проблем. Бројни фактори – 
како објективне (економска неразвијеност, ос-
кудна опремљеност медицинских установа, не-
достатак стручног кадра, удаљеност од већих 
здравствених центара), тако и субјективне при-
роде (снажни остаци конзервативног схватања, 
недовољна здравствена просвећеност) – допри-
носили су одржавању једних (пегавац, разне па-
разитозе) или учесталим епидемијским ја-
вљањима других инфективних болести (трбуш-

ни тифус, мале богиње, велики кашаљ, дифте-
рија и друге). Радећи у оваквим здравственим 
условима, др Милка Чворић Гузина се убрзо 
определила за студиозније и систематскије ба-
вљење проблемима инфективних болести. Због 
тога је већ тада, иако није била специјалиста за 
ове болести, постављена за шефа Одељења за 
инфективне болести Градске болнице у Новом 
Пазару, и ту дужност обављала од 1955. до краја 
1959. године.

Специјализирала је инфективне болести у 
Клиници за инфективне болести у Београду и 
специјалистички испит положила 1958. године 
с одличним успехом. Показавши за време спе-
цијалистичког стажа све квалитете изванредног 
и перспективног младог стручњака, задржана је 
да ради у Клиници и изабрана за асистента Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду 
за предмет Инфективне болести. Тада је почео 
њен систематичан научни и педагошки рад ис-
товремено са даљим усавршавањем у области 
целокупне инфектологије. Већ афирмисана као 
стручњак, за кратко време је постала шеф 
Одељења за стрептококне инфекције (1962). До 
1967. године је своју стручну и научну активност 
исказала у широкој области инфектологије. С 
успехом је учествовала у лечењу полиомијели-
тиса и његових последица и допринела савреме-
ном лечењу шарлаха и његових компликација, 
као и других респираторних инфекција (мале 
богиње, инфективна мононуклеоза). Испитива-
ла је код својих болесника актуелне начине ле-
чења и стварала личне терапијске принципе у 
тим областима. Учествовала је и у сузбијању 
епидемија дифтерије, шарлаха, дечје парализе и 
инфективног хепатитиса.

Током 1966. године провела је два месеца у 
Паризу, у Болници Beaujon. Школске 1971/72. 

Проф. др Милка Чворић Гузина 
(1927–2013)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1986. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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године боравила је у Стразбуру, на клиници 
проф. Stahl-a, као стипендиста Универзитета 
Louis Pasteur у Стразбуру. У склопу француско-
југословенске сарадње, у размени професора 
боравила је две недеље 1982. године у Болници 
Beaujon и Институту Pasteur у Паризу.

Од 1967. године др Чворић Гузина је почела 
систематски да се бави проблемима акутних и 
хроничних вирусних хепатитиса, а потом и ши-
ром патологијом јетре. Године 1967. одбранила 
је хабилитациони рад под називом Перзистент–
не постхепатитисне хипербилирубинемије, 
који је означен као успешан продор и афирма-
ција новог стручњака и научног радника у редо-
ве наших већ познатих хепатолога. Задржа-
вајући у своме даљем раду потребну стручну и 
организациону способност, укључила се у шири 
тим искусних стручњака, клиничких лекара, 
који продубљују и проширују рад на клиничким 
истраживањима проблема вирусних хепатити-
са, стварајући за релативно кратко време од 
Клинике за инфективне болести у Београду 
највећи и најпознатији центар у Србији за ле-
чење вирусних хепатитиса. Истовремено је овла-
дала опсежним знањем из шире патологије јетре 
(хронични хепатитиси, цироза и тумори јетре). 
Нарочито је била позната као врстан познава-
лац комплексног проблема хроничних хепати-
тиса, области из које је с успехом одбранила док-
торску дисертацију под насловом Клинички и 
прогностички значај налаза аутоантитела у 
хроничном хепатитису 1976. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду.

Исказујући своје велико знање и искуство и 
користећи несумњиве организационе и педа-
гошке квалитете, др Милка Чворић Гузина је на 

Клиници за инфективне болести окупила групу 
младих стручњака, лекара специјалиста или на 
специјализацији, за темељно и свестрано испи-
тивање актуелних проблема хроничних хепати-
тиса. Резултат таквог рада су бројни радови нас-
тали под њеним идејним руководством. Заједно 
са другим радовима стручњака ове клинике, они 
су Клинику за инфективне болести у Београду 
уврстили међу водеће установе у нашој земљи и 
учинили је познатом и у међународној стручној 
медицинској јавности. Била је шеф, а потом на-
челник Одељења за вирусна обољења јетре од 
1967. године до одласка у пензију 1993.

Смисао за педагошки рад и широка могућ-
ност да стечено стручно знање пренесе на сту-
денте медицине били су кључни за избор др 
Милке Чворић Гузине у звање асистента за пред-
мет Инфективне болести 1960. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду. 
Временом се афирмисала као врстан предавач. 
Избори за доцента 1971. године, ванредног про-
фесора 1977. и редовног професора 1982. на Ме-
дицинском факултету у Београду дошли су као 
природна последица њене стручне, научне и пе-
дагошке активности. У својим предавањима она 
је веома лако успостављала одличан контакт са 
слушаоцима, презентујући им и најсложенију 
материју на приступачан начин. Увек се трудила 
да у својим предавањима упозна студенте са нај-
новијим достигнућима у инфектологији, а пре-
давања је веома успешно употпуњавала часови-
ма практичне наставе, преносећи студентима 
медицине с особитим смислом клиничког лека-
ра своја богата знања и оспособљавајући их за 
практичан рад. Редовно је учествовала као пре-
давач и извођач практичне наставе после-

Две деценије сам била најближи сарадник проф. др Милке Чворић Гузине у Клиници за инфективне 
болести у Београду. Била је част и право задовољство бити њен ђак и колега. Она је била строга, али 
правична, и према сарадницама и према студентима. Болесници су јој увек били на првом месту. 
Према њима се опходила са саосећањем и великим стрпљењем. Имала је способност да лако задо-
бије њихово поверење. Никада није правила разлику међу пацијентима.
Волела је медицину, а посебно хепатологију. Била је изванредан стручњак, студиозан, поштен нау-
чник, одличан предавач и примеран организатор рада. Својим великим знањем и богатим искуством 
утицала је на мене да се заинтересујем зa хепатологију и да јој се посветим цео радни век.
Била је свестрано образована, достојанствена, врло духовита и дарежљива. Поред медицине, коју 
је изнад свега волела, одлично је познавала књижевност, а занимала се и за сликарство, музику и 
политику. Својој православној вери је била одана, а туђе вере је поштовала. Волела је живот и све 
до последњег дана је задржала невероватну радост и ведрину духа. У најтежим тренуцима живота 
увек је видела излаз из тешкоћа. Била је необично задовољна, иако је већину живота провела сама. 
Супруг јој је рано преминуо, а нису имали деце.

Сећање проф. др Милене Божић



343

дипломских студија на Медицинском факултету 
у Београду из инфективних болести, гастроен-
терологије, педијатрије и имунологије. Резултат 
учешћа у последипломским студијама било је 
признање супспецијализације из гастроентеро-
логије. Била је пет пута ментор студентима у 
изради докторских дисертација, а неколико пута 
председник и члан комисије за одбрану магис-
тарских и докторских теза.

У оквиру свога рада на Медицинском факул-
тету проф. др Милка Чворић Гузина је врло ус-
пешно обављала многе функције: била је секре-
тар Катедре за инфективне болести, шеф Ка-
тедре за инфективне болести, председник Радне 
јединице предмета Инфективне болести, члан 
Већа за научноистраживачки рад и члан разних 
комисија Медицинског факултета.

Oбјавила је 189 радова, од чега шест у стра-
ним, а 99 у домаћим часописима. Остали радови 
су објављени у зборницима радова са домаћих и 
међународних конгреса. Написала је поглавља у 
књигама Акутне инфективне болести (1981), 
Гастроентерологија (1998), Фармакотерапија у 
гастроентерологији (1994) и Педијатрија (1992).

Била је члан Српског лекарског друштва и 
Инфектолошке, Хепатолошке и Гастроентеро-

лошке секције. У Инфектолошкој и Хепатолош-
кој секцији обављала је и дужност председника. 
У свим наведеним стручним организацијама 
делатност проф. др Милке Чворић Гузине била 
је разноврсна, почевши од стручних предлога, 
преко научних реферата, до вршења организа-
ционих функција највишег ранга. Године 1983. 
била је председник Редакционог одбора IV кон-
греса инфектолога Југославије.

Била је дугогодишњи члан Уређивачког одбо-
ра часописа Српски архив за целокупно лекар-
ство, где је учествовала у рецензији поднесених 
радова.

Године 1986. изабрана је за редовног члана 
Академије медицинских наука Српског лекар-
ског друштва. Активно је и с великим интересо-
вањем учествовала у раду Академије. Била је 
организатор и предавач научног скупа Актуел-
ни проблеми акутних вирусних хепатитиса 
(1989).

Као признање за рад добила је Повељу Срп-
ског лекарског друштва и Повељу његове Гас-
троентеролошке секције.

Преминула је 23. децембра 2013. године у Бе-
ограду. Према сопственој жељи, сахрањена је у 
породичној гробници у Лозници.
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Божидар Чолаковић је рођен 9. јануара 1931. 
године у Косовској Митровици. На Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду дипло-
мирао је 1956. године. Поред медицине студирао 
је и апсолвирао клиничку психологију на Фило-
зофском факултету Универзитета у Београду. 
Специјалистички испит из интерне медицине 
положио је 1962. године, а специјалистички ис-
пит из социјалне медицине 1964. у Београду. Био 
је супспецијалиста кардиологије. Звање прима-
ријуса стекао је 1969. године. Докторску дисер-
тацију под насловом Исхемичка болест срца и 
дијабетес мелитус у различитим групацијама 
популације одбранио је 1972. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду.

Као стипендиста Светске здравствене орга-
низације био је на последипломским студијама 
на Универзитету у Лондону (1966/67). Био је и на 
неколико студијских боравака, као и гостујући 
професор на универзитетима у Лондону, Њујор-
ку, Москви, Женеви и др.

За редовног професора Медицинског факул-
тета Универзитета у Приштини изабран је 1972. 
године као први изабрани редовни професор на 
овоме факултету. Поред тога изабран је 1976. 
године за редовног професора социјалне меди-
цине на Факултету политичких наука Универзи-
тета у Београду. Био је ментор у изради 44 маги-
старске тезе и докторске дисертације, као и 
председник комисија за полагање специја-

Проф. др Божидар Чолаковић 
(1931–2008)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Приштини

Професор Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду

О проф. др Божидару Чолаковићу, колеги с којим сам дуго сарађивао

Моје познанство и дружење са Божидаром Чолаковићем почело је на Медицинском факултету у 
Београду крајем студија, када смо делили исте назоре о животу, стваралаштву, етици, хуманизму и 
патриотизму. Наставили смо сарадњу и после завршених студија, током рада у Општој болници у 
Косовској Митровици, касније у Медицинском центру у Косовској Митровици, на чијем смо осни-
вању, као и на оснивању Медицинског факултета Универзитета у Приштини, заједнички радили.
Све то пружило нам је прилику да се удружимо у научноистраживачком раду. Резултати наше са-
радње били су: 25 објављених и реферисаних радова, истраживачки рад, учешће било као истра-
живачи или коистраживачи у три научна пројекта и три објављене монографије – Кардиоваскуларни 
синдроми у интоксикацији оловом (1976), Коронарна болест и дијабетес мелитус (1977) и Превентивна 
кардиологија (1981).
Посебност проф. др Божидара Чолаковића се огледала у високом степену свестране интелигенције 
и скупу најлепших врлина, као човека и лекара, а међу њима су најважније хуманизам, етика, чо-
векољубље, емпатија и патриотизам. Увек је био спреман за искрену сарадњу и поседовао велику 
животну и стваралачку енергију, уз толеранцију и умереност у свему. Био је цењен и поштован у свим 
срединама у којима је живео и радио. Такође, обојица смо били истомишљеници када је требало 
помоћи своме народу, који се нашао на косовској ветрометини, у време када се осетио снажан утицај 
албанске мајоризације у условима самоуправљања и албанског протекционизма.
Прераном смрћу овог горостаса настала је велика празнина у српској заједници на Косову и Мето-
хији и нама, његовим колегама.

Проф. др Светомир Стожинић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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листичких испита из превентивних дисциплина 
за више од 200 специјализаната. 

Професор Чолаковић је био декан Медицин-
ског факултета Универзитета у Приштини, a у два 
мандата и ректор овог универзитета. Био је пред-
седник Заједнице универзитета Југославије. 

Објавио је самостално и у сарадњи са другим 
ауторима 18 научних монографија и пет универ-
зитетских уџбеника. У домаћим часописима 
објавио је 372 научна и стручна рада, а у међуна-
родним часописима 119 радова. Био је главни 
истраживач у три међународна научна пројекта 
и девет домаћих пројеката.

Др Божидар Чолаковић био је дугогодишњи 
активни члан Српског лекарског друштва и члан 
Управног одбора овог друштва. За редовног чла-
на Академије медицинских наука Српског ле-
карског друштва изабран је при њеном осни-
вању 1976. године.

Био је члан Међународног епидемиолошког 
удружења и Европског удружења кардиолога. 

Више пута је био делегат Југославије на Генералној 
скупштини Светске здравствене организације.

Био је члан уређивачких одбора часописа 
Acta biologiae et medicinae experimentalis 
(Приштина) и Praxis medica (Приштина) и глав-
ни и одговорни уредник часописа Хигијенски 
гласник Србије.

Током плодне професионалне каријере оба-
вљао је низ одговорних функција. Био је начел-
ник болничког одељења, директор Здравственог 
центра Србије, директор Републичког завода за 
заштиту здравља Србије, републички подсекре-
тар за здравље Србије и покрајински секретар за 
здравље Косова и Метохије. 

За научна остварења у области медицинских 
наука награђен је Седмојулском наградом Ср-
бије и наградом АВНОЈ. 

Одликован је Орденом рада са сребрним и 
златним венцем и Орденом заслуга за народ I 
реда. 

Преминуо је 2008. године.

Литература и извори података

Лично писана биографија проф. др Божидара Чолаковића. Архива Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва.

Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. стр. 251.

Проф. др Љубица Ђукановић
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва
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Татјана Шкурина је рођена 17. новембра 1914. 
године у Петрограду, у Русији. После Октобарс-
ке револуције с породицом је дошла у Краљеви-
ну Срба, Хрвата и Словенаца. Основну школу је 
завршила 1924. године у Алексинцу, а гимназију 
с великом матуром 1932. године у Белој Цркви. 
На Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписала се 1932, а дипломирала 1938. 
године.

По завршеном једногодишњем лекарском ста-
жу отпочела је специјализацију из гинекологије 
и акушерства на Гинеколошко-акушерском 
одељењу Опште државне болнице у Београду у 
својству лекара-волонтера. Јуна 1941. била је от-
пуштена из Државне болнице. Специјализацију 
је наставила на Гинеколошко-акушерском и Хи-
руршком одељењу Железничке болнице на Де-
дињу, такође у својству лекара-волонтера. Кра јем 
1943. године је, због туберкулозе плућа, прекину-
ла специјализацију, коју је наставила тек поче-
тком 1947. на Гинеколошко-акушерском оде љењу 
Опште државне болнице у Београду. Специја-
листички испит је положила 1948. године.

После расформирања Опште државне болни-
це прешла је на Гинеколошко-акушерску клини-
ку, где је као начелник одељења радила до одлас-
ка у пензију 1978. године. Више од 20 година је 
била начелник разних одељења Клинике, а нај-
дужи временски период провела је као начелник 
Оперативног одељења са операционим салама. 
Највише се бавила хируршком гинекологијом и 
акушерством и важила за једног од најбољих хи-
рурга, способна да са добрим успехом изводи и 
најзахтевније операције.

У звање асистента на Катедри гинекологије и 
акушерства Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду изабрана је 1951. године. Хаби-
литована је 1955. године и потом изабрана у 

звање доцента 1956, ванредног професора 1965, 
а у звање редовног професора 1972. године. По-
ред извођења практичне и теоријске наставе 
студентима редовних студија држала је преда-
вања лекарима на специјализацији, последи-
плом ским магистарским студијама и гинеколо-
зима на курсевима иновација знања које су ор-
ганизовали Савет за народно здравље СР Србије 
и Институт за заштиту народног подмлатка. 
Дуго година је била руководилац и организатор 
стручних састанака на Клиници. Била је ментор 
бројних супспецијалистичких радова, магистар-
ских теза и докторских дисертација. Била је та-
кође дугогодишњи члан и заменик председника 
Комисије за полагање специјалистичких испита 
из гинекологије и акушерства.

Проф. др Татјана Шкурина је била аутор и ко-
аутор више од 150 радова објављених у домаћим 
и страним часописима и зборницима радова с на-
учних скупова. Један је од преводилаца Greenhill-
овог уџбеника Опстетриција, а у југословенском 
уџбенику Породиљство написала је више погла-
вља и била помоћник главног уредника ове пуб-
ликације, проф. др Босиљке Милошевић.

Проф. др Татјана Шкурина је била активан 
члан Српског лекарског друштва, нарочито ње-
гове Гинеколошко-акушерске секције, у којој је 
бирана за члана Управног одбора. Била је и члан 
Надзорног одбора ове секције и члан Управног 
одбора подружнице универзитетских наставни-
ка Српског лекарског друштва. На састанцима 
Секције је поднела бројне реферате. Такође је 
одржала бројна предавања на састанцима под-
ружница Српског лекарског друштва у неколико 
градова Србије. Учествовала је и на интерсек-
цијским састанцима које је Српско лекарско 
друштво организовало с одговарајућим секција-
ма у Босни и Херцеговини, Хрватској и Црној 

Проф. др Татјана Шкурина 
(1914–2008)

Почасни члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1990. године

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Гори. Проглашена је за почасног члана Српског 
лекарског друштва.

У знак признања за свој стручни и научни 
рад и активности у Српском лекарском друштву 
изабрана је 1990. године за редовног члана Ака-
демије медицинских наука Српског лекарског 
друштва.

Била је члан Удружења гинеколога Југосла-
вије (УГОЈ) и Балканске уније гинеколога и оп-
стетричара. Учествовала је на светским конгре-
сима гинеколога и акушера у Бечу, Москви и 
Мексику, као и на Другим совјетско-југословен-
ским данима у Москви. Одржала је бројна пре-
давања на конгресима гинеколога и акушера 
Југославије, као и на конгресима уролога, онко-
лога, физијатара и анестезиолога у земљи и 
иностранству.

Била је члан Уређивачког одбора и Савета ча-
сописа Југословенска гинекологија и опстетри-
ција, Уређивачког одбора часописа Српски ар-
хив за целокупно лекарство и двадесет редак-
цијских одбора зборника радова Гинеколошко-
акушерске недеље Српског лекарског друштва.

Поред активности у стручним удружењима 
вршила је и друге одговорне дужности: била је 
члан Савета, Већа за последипломску наставу и 
Већа за научноистраживачки рад Медицинског 
факултета Универзитета у Београду, члан Коми-
сије за научна истраживања у области хируршке 

групе обољења при Савезном савету за коорди-
нацију научних установа, председник Комисије 
за здравствену заштиту жена при Заводу за 
здравствену заштиту СР Србије и члан разних 
комисија у органима управљања Клинике. Репу-
бличко министарство здравља Србије именова-
ло ју је за надзорника гинеколошко-акушерских 
служби у Србији. 

За свој рад је добила бројна признања: Пла-
кету Већа и Савета Медицинског факултета 
Универзитета у Београду (1970) у знак признања 
за нарочите заслуге, рад, развој и напредак Фа-
култета, Диплому Савеза лекарских друштава 
Југославије (1971), Захвалницу Српског лекар-
ског друштва поводом стогодишњице постојања 
Друштва (1972), Захвалницу у знак признања за 
дугогодишњу сарадњу и допринос у развоју Ме-
дицинског завода у Титограду (1974), Плакету 
Српског лекарског друштва (1975). Добитник је 
и сталне медаље „Др Никола Хаџи-Николић“, 
највишег признања које додељује Гинеколошко-
акушерска секција Српског лекарског друштва, 
и две јубиларне медаље „Др Никола Хаџи-Нико-
лић“ поводом Тридесете, односно Педесете Ги-
неколошко-акушерске недеље.

Одликована је Орденом рада са црвеном за-
ставом (1975).

Преминула је 15. маја 2008. године у Београду, 
где је и сахрањена.
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Прим. др Драгољуб Пантовић и прим. др Миомир Крстић
специјалисти гинекологије и акушерства, дугогодишњи  

сарадници и поштоваоци проф. др Татјане Шкурине

Цео живот проф. др Шкурина је посветила свом племенитом позиву и пацијентима, за које је увек 
показивала велику бригу и разумевање. Међу генерацијама гинеколога била је веома поштована, 
омиљена и вољена, јер је увек била спремна да своје огромно искуство пренесе млађим колегама, 
да их посаветује и у тешким ситуацијама пружи речи охрабрења и утехе.
Стицајем околности, није засновала своју породицу, али је до последњег дана одржавала пријатељс-
ке везе са својим ученицима. Живела је повучено и скромно, али се у њен дом могло увек навратити 
на пријатељски разговор.
Преминула је тихо, као што је и живела, а сахрањена је у присуству бројних поштовалаца.

Прим. др Драгољуб Пантовић и прим. др Миомир Крстић 
Из чланка In memoriam. Проф. др Татјана Шкурина (1914–2008)
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Вера Шобић, рођ. Арсеновић, рођена је 3. но-
вембра 1929. године у Београду. Основно образо-
вање и гимназију завршила је у родном граду. На 
Медицински факултет Универзитета у Београду 
уписала се 1947. године, а дипломирала 1956. са 
средњом оценом 8,8. По обављеном лекарском 
стажу радила је као лекар опште праксе од 1957. 
до 1960. године у Диспанзеру медицине рада 
фабрике „Беко“ у Београду. Од 1960. године ради-
ла је у Институту за радиологију у Београду.

Специјалистички испит из радиологије поло-
жила је 1965. године, после чега је одређена за 
рад у Одељењу за телекобалт радиотерапију, да 
би 1969. постала шеф тог одељења. Изузетна ан-
гажованост у раду довела ју је до места начелни-
ка Одељења радиотерапије мешовитих локали-
зација Института за онкологију и радиологију у 
Београду, да би већ 1988. године била поставље-
на за главног радиолога Института.

Поред стручног рада, ушла је у свет науке, 
објављивала радове у домаћим и страним часо-
писима, присуствовала стручним конгресима у 
земљи и иностранству, увек са запаженим радо-
вима. Септембра 1981. отишла је на студијски 
боравак у Њујорку код проф. Wolner-а, који је 
тада руководио Memorial Sloan Kattering Cancer 
Center, у којем је овладала проблематиком пе-
дијатријске онкологије. Захваљујући томе, после 
повратка је основала Педијатријско одељење за 

радиотерапију у Институту за онкологију и ра-
диологију у Београду.

Године 1972. изабрана је за асистента за пред-
мет Радиологија на Медицинском фaкултету 
Универзитета у Београду. Докторску дисертацију 
под насловом Испитивање ефеката различитих 
радиотерапијских метода у вези са клиничком 
хистопатолошком класификацијом Morbus 
Hodgkin одбранила је јуна 1979. на Медицинском 
фaкултету у Београду. Исте године је изабрана у 
звање доцента. У ванредног професора је 
унапређена 1985, а у редовног професора 1990. 
године. Поред рада на Медицинском факултету 
у Београду била је предавач по позиву на меди-
цинским факултетима у Загребу и Новом Саду и 
водила наставу из радиологије на Медицинском 
факултету Универзитета у Бањој Луци.

На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду била је три пута секретар Катедре за ра-

диологију, шеф Катедре за радиологију (1988–1993) 
и шеф Катедре за последипломску наставу из он-
кологије (1988–1995). Поред тога била је члан Ко-
мисије за едукацију Заједница медицинских фа-
култета Југославије, два пута члан Већа за ре-
довну наставу на Медицинском факултету у Бео-
граду, председник Комисије за план и програм 
Већа за редовну наставу шестогодишњих студија, 
те члан бројних стручних и научних одбора и тела 
на Медицинском факултету, као и на нивоу Репу-

Проф. др Вера Шобић 
(1929–2010)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. др Вера Арсеновић-Шобић је била непоновљива личност: изузетно вредна, савесна и одго-
ворна, предана свом лекарском позиву, организована и врстан организатор. Увек ведрог лика, 
омиљена код пацијената и студената, научница-дама која је импоновала српској радиолошкој и 
онколошкој организацији, позната и цењена у међународним круговима високо рангираних стручња-
ка радиотерапеута и онколога.

Проф. др Бранислав Голднер, радиолог, ученик и  
сарадник проф. др Вере Арсеновић-Шобић
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блике. Била је такође члан Републичке комисије 
за полагање специјалистичког испита из радио-
логије, члан Комисије за полагање усменог испита 
за докторате и магистеријуме из радиологије и 
члан Комисије за магистеријум и ужу специјали-
зацију из онкологије. Пензионисана је 1995. 
године.

Проф. др Вера Арсеновић-Шобић је била 
ментор у изради 10 докторских дисертација, а у 
15 члан испитне комисије, као и ментор у изради 
18 магистарских радова, председник комисије у 
одбрани пет и члан Комисије у одбрани 13 так-
вих радова.

У области научне делатности исказала се 
бројним публикацијама и научноистраживач-
ким пројектима: у међународним часописима са 
листе Journal Citation Reports објавила је седам 
радова, у југословенским часописима с рецен-
зијом 75, у међународним зборницима радова 
један прилог, у националним зборницима 70 ра-
дова, као и шест књига и монографија. Била је 
уредник и један од аутора уџбеника Радиологија 
за студенте медицине и сарадник југословенског 
издања Ларусовог медицинског лексикона. Рецен-
зирала је пет монографија, а била је и рецензент 
за Октобарску награду за медицину.

Реализовала је два научноистраживачка про-
јекта из области радиотерапије и онкологије које 
је финансирала Републичка зааједница науке Ср-
бије – Мorbus Hodgkin у одраслих и Позна оште-
ћења у педијатријској онкологији, као и један 
међународни пројекат у Крагујевцу и један проје-
кат са International Atomic Agency (IAA), који је 

због ембарга прекинут после прве године.
Била је члан Српског лекарског друштва, Уд-

ружења радиолога Југославије, а потом радио-
лога Србије, и Удружења онколога Југославије, а 
затим Србије. Била је члан Светског удружења 
педијатриј ских онколога и Европског удружењa 
радијационе онкологије (ESTRO), члан групе за 
едукацију СФРЈ од 1980. године и национални 
представник за едукацију у ESTRO.

Проф. Арсеновић-Шобић је била члан уређи-
вачких одбора часописа Radiologia Iugoslavica (од 
1980), Српски архив за целокупно лекарство (од 
1983), Archive of Oncology (од оснивања 1993) и 
Радиолошки архив Србије (од оснивања 1992).

У Академију медицинских наука Српског лекар-
ског друштва изабрана је 1990. године за ванредног, 
а 1994. за редовног члана. Била је веома активан 
члан Академије и председник Научног већа Акаде-
мије од 29. јуна 2000. до 12. јуна 2002. године. Била 
је организатор три научна скупа Академије: Онко-
лошки приступ колоректалним туморима (1998), 
Етика научноистраживачког рада у биомедицини 
(2002) и Новине у дијагностици и терапији карци-
нома дојке (2005).

Добитник је бројних награда, плакета, по-
веља Медицинског факултета Универзитета у 
Београду, Српског лекарског друштва и Сту-
дентске организације Медицинског факултета 
у Београду.

Одликована је Орденом рада са златним вен-
цем (1989).

Преминула је 2010. године у Београду, где је и 
сахрањена.

Литература

Šaranović D. Prof. dr Vera Arsenović-Šobić. U: Čolović RB, urednik. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, 
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Проф. др Бранислав Голднер
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Имала сам задовољство и привилегију да као млад лекар радим са проф. др Вером Арсеновић-Шо-
бић, присуствујем њеним предавањима у оквиру специјализације из радиологије и блиско сарађујем 
с њом у лечењу наших болесника. Памтићу је првенствено као доброг човека, неког ко је био спре-
ман да несебично подржи младе лекаре, пренесе своје дугогодишње знање, искуство и умеће, упути 
користан савет, али и добронамеран прекор и критику. Њено дело остаће као неизбрисив траг 
појединачних и заједничких прегнућа по којима ћемо је увек памтити, али и траг који је оставила у 
непосредном контакту са својим сарадницима, колегама, младим лекарима и студентима.

Доц. др Марина Никитовић, радиолог
Медицински факултет Универзитета у Београду



350

Војислав Шуваковић је рођен 25. марта 1925. 
године у Београду, где је завршио основну школу 
и гимназију. Као средњошколац је током немачке 
окупације 1941–1945. године учествовао у покре-
ту отпора, па је 1942. био и хапшен од стране спе-
цијалне полиције. Преживео је рушење породи-
чне куће током савезничког зверског бомбардо-
вања Београда, а 1944. године је као добровољац 
ступио у Десету крајишку бригаду Народноосло-
бодилачке војске Југославије. 

Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1945, а дипломирао 1951. године, 
са средњом оценом 9,0. По завршетку студија је 
распоређен на рад у Призрену, где је био шеф 
Одељења за заразне болести до 1959. године. 
Тада је прешао на Клинику за инфективне боле-
сти у Београду и започео специјализацију из ин-
фективних болести. Специјалистички испит је 
положио 1956. године. Током боравка на Косову 
посебно се интересовао за антракс, а по доласку 
у Београд почео је да ради експерименталне ра-
дове с антраксним бацилима на огледним живо-
тињама код којих је изазивао антраксну сепсу. 
Круна тог рада било је лечење оболелих од ан-
тракса, јер је професор Шуваковић међу првима 
у свету за лечење од антракса почео да, уместо 
серума, користи антибиотике. Резултат тог рада 
била је и његова докторска дисертација под на-
словом Клиника и терапија антракса у свет–
лости новијих микробиолошких достигнућа, 
коју је одбранио 1965. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Учествовао 
је и у сузбијању епидемија трбушног тифуса 
1962. године у Приштини.

Као стипендиста Светске здравствене орга-
низације боравио је 1963. године у Индији, где је 
у склопу програма Smallpox contro изучавао ва-
риолу. То његово знање је било од огромне ко-

ристи 1972. године, када је у Југославији избила 
епидемија великих богиња, у чијем је сузбијању, 
и то у центру жаришта на Косову, активно учест-
вовао професор Шуваковић заједно с професо-
ром Миомиром Кецмановићем.

У звање асистента за предмет Инфективне 
болести изабран је 1959. године, у звање доцента 
је унапређен 1971, ванредног професора 1976, а 
редовног професора 1981. године.

Највећи део свог радног века провео је на 
Клиници за инфективне и тропске болести у Бе-
ограду, где је био шеф Одељења за вирусне хепа-
титисе и Одељења за АИДС. Био је и успешан 
директор Клинике током 1978. и 1979. године, а 
ову дужност је напустио због одласка у Ниге-
рију, где је радио на градилишту „Енергопроје-
кта“ и стекао ново искуство у лечењу оболелих 
од тропских болести, посебно маларије. Исто-
времено се тамо бавио проучавањем афричких 
отровница, доневши са собом читаву збирку 
слика различитих отровних рептила.

Крајем шездесетих година почео је да се на-
рочито интересује за вирусне хепатитисе и 
дијагностику болести јетре уопште, па је на Ин-
ституту за инфективне болести у рутинску упо-
требу увео лапароскопију као дијагностичку 
методу, а са др Владимиром Илићем и перкутану 
аспирациону биопсију јетре.

Последњих година активне службе проф. Шу-
ваковић се потпуно посветио проблему стечене 
имунодефицијенције (АИДС, сида), узроковане 
вирусом хумане имунодефицијенције (ХИВ). 
Први је у ондашњој Југославији сагледао важ-
ност ове болести и оформио прво специјализо-
вано одељење за лечење пацијената с овим синд-
ромом. Био је један од првих који је уочио већу 
учесталост туберкулозе код болесника зараже-
них вирусом хумане имунодефицијенције.

Проф. др Војислав Шуваковић 
(1925–2010)

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Написао је неколико поглавља у уџбенику 
Акутне инфективне болести (1981), моногра-
фију Епидемија вариоле у Београду 1972 (1975) и 
књигу под називом Шта је СИДА и како се бра-
нити (1985). То је била прва књига на српском 
језику посвећена етиологији, клиничкој слици 
и лечењу инфекције вирусом хумане имуноде-
фицијенције. Објавио је више од 150 радова, од 
ко јих многи представљају значајан допринос 
клиничкој инфектологији. То су, пре свега, ра-
дови који се односе на терапију антракса, вари-
олу, лептоспирозу, акутни и хронични вирусни 
хепатитис и инфекцију вирусом хумане 
имунодефицијенције.

Био је члан Српског лекарског друштва и ње-
гове Инфектолошке секције. Био је и члан 
Уређивачког одбора часописа Гастроентерохе-
патолошки архив и Acta mediterranea di patologia 
infettiva e tropicale (Palermo).

За редовног члана Академије медицинских на-
ука Српског лекарског друштва изабран је 1983. 
године. Био је члан Научног већа Академије и На-
учне групе за интерне болести. Вредно је радио у 
Академији и организовао неколико запажених 
научних скупова: Морбили после увођења обавезне 
вакцинације (1984), Вирусна обољења која се пре-
носе сексуалним путем (1989), АИДС – истражи-
вања, клиника и терапија (1991) и Епидемиолош-
ке мере за контролу СИДЕ (1992). Такође је био 
предавач на још два научна скупа Академије.

За свој рад у сузбијању вариоле одликован је 
Орденом заслуга за народ са златном звездом.

Пензионисан је 1990. године, али ни после 
одласка у пензију није престао да ради са болес-
ницима, углавном као главни консултант у зат-
ворској болници у Београду, лечећи особе инфи-
циране вирусом хумане имунодефицијенције.

Преминуо је 2010. године.
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Проф. др Бранко Брмболић
Медицински факултет Универзитета у Београду

Немирног духа, радознао, али и веома строг и опрезан при давању мишљења о неком медицинском 
проблему, професор Шуваковић током целе своје радне каријере није престајао да се интересује 
за новине у науци и струци. Истовремено је свакодневно радио и у амбуланти са болесницима, који 
су до њега могли да дођу у свако доба. Често је понављао: „Знате, ја јако волим да прегледам људе“, 
и заиста је тако и чинио до последњег радног дана. Увек је носио белу лекарску капу, коју је редовно 
забацивао на теме када би током прегледа наишао на какву нејасноћу.
Неуморно пратећи све новине у инфектологији, почетком осамдесетих година двадесетог века бацио 
се на проучавање инфекције вирусом хумане имунодефицијенције. Као веома искусан клиничар 
први је схватио значај туберкулозе у овом синдрому правећи паралелу са лепром.
Поред своје велике стручне ангажованости, професор Шуваковић се бавио и виноградарством, 
стално истичући своје сремачко порекло. У Чортановцима је на свом прадедовском имању потпуно 
сам неговао виноград и правио изврстан розе.
Добри наш професор напустио нас је изненада у својој 85. години, тихо и ненаметљиво. Такав је био 
и у свакодневном животу и поред огромне енергије. Увек спреман да помогне, никада да одмогне, без 
резерве прихватајући млађе колеге које је подучавао, али с којима се и дружио као са себи 
равнима.

Сећање проф. др Бранка Брмболића
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Војин Шуловић је рођен 18. маја 1923. године 
у Куршумлији, где је завршио основну школу. 
Гимназију је завршио 1941. године у Прокупљу 
с одличним успехом.

Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је децембра 1945. године. Од 1946. 
до 1951. године је био демонстратор на Хе-
мијском институту Медицинског факултета, а 
три године и демонстратор и члан научне групе 
студената на Институту за физикалну терапију 
Медицинског факултета. Као студент је објавио 
три стручна рада који су били награђени првом, 
другом и трећом наградом на конкурсу за струч-
не радове студената медицине. Дипломирао је 
јуна 1951. године. По завршетку студија радио је 
као лекар на Хемијском институту Медицинског 
факултета Универзитета у Београду, а 1952. го-
дине је започео специјализацију гинекологије и 
акушерства на Гинеколошко-акушерској клини-
ци у Београду. Специјалистички испит је поло-
жио 1956. године с одличним успехом.

Школске 1958/59. године био је на усаврша-
вању на Гинеколошко-акушерској клиници Ме-
дицинског факултета у Стразбуру (Француска) 
и тада припремио свој хабилитациони рад. 
Школске 1965/66. године се усавршавао на Гине-
колошко-акушерској клиници Института за ху-
ману репродукцију у Harvard Medical School у 
Бостону, у САД.

По повратку са усавршавања у Стразбуру 
1959. године, уз помоћ проф. Синише Тасовца, 
свог, како га је звао, духовног оца у области ги-
некологије и акушерства, проф. Шуловић је ос-
новао Одељење за патологију трудноће, чији је 
био дугогодишњи начелник. Утро је пут овој 
потпуно новој дисциплини која је после десет 
година прерасла у посебну супспецијалност – 
перинаталну медицину, чији је творац на нашим 
просторима био управо проф. Шуловић.

Још за време специјализације 1954. године 
изабран је у звање асистента. У звање доцента је 
унапређен 1961, а у звање ванредног професора 
1969. године. Докторску дисертацију под насло-
вом Биолошки и биохемијски аспекти хориого-
надотропног хормона плацентног порекла од-
бранио је 1976. године, када је изабран у звање 
редовног професора. Проф. Шуловић је обављао 
наставу студенитима редовних и последиплом-
ских студија на медицинским факултетима у 
Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и 
Приштини. Поред тога, био је стални предавач 
на последипломској настави из перинаталне ме-
дицине на Медицинском факултету Свеучи-
лишта у Загребу, на универзитетима у Индоне-
зији, Џакарти (Јава), Медану (Суматра) и Атини 
(Грчка), као и у Међународној последипломској 
школи из традиционалне медицине на тему Тра-
диционална медицина у хуманој репродукцији, 

Академик Војин Шуловић 
(1923–2008)

Члан Академије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1976. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1978. 
Професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду

Био је веома поносан на средину из које је потекао и често истицао да су утицаји те околине, родитеља, 
породице, учитеља и професора, који су му говорили да се једино радом може успети, били главни 
путоказ у сваком тренутку живота. У гимназији су га посебно занимале природне науке: биологија, 
физика, хемија, математика. Читајући у то време, када се у сваком младом човеку одиграва известан 
процес идентификације, биографије Флеминга, Коха, Павлова, заволео је медицину. Написао је да се 
скоро уопште није премишљао какво ће му бити опредељење када је дошло време студија.

Проф. др Небојша Радуновић 
Из чланка In memoriam. Академик Војин Шуловић (1923–2008)
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која се одржавала у организацији Европског 
центра за мир и развој Универзитета Уједиње-
них нација. Био је ментор у изради неколико 
десетина магистарских и докторских теза, као и 
члан или председник комисија за њихову оцену 
и одбрану. Такође је био члан и дугогодишњи 
председник комисија за полагање специја-
листичког испита из гинекологије и акушерства 
и усмених магистарских испита.

Обављао је бројне одговорне и руководеће 
дужности на Медицинском факултету и Бео-
градском универзитету. Од 1985. до 1987. године 
био је проректор за научни рад и међународне 
везе Универзитета у Београду. Да би ову одго-
ворну дужност што успешније вршио, пре тога 
је дао оставку на место директора Гинеколошко-
акушерске клинике.

Проф. Шуловић је значајно допринео унапре-
ђењу рада и развоју Гинеколошко-акушерске 
клинике Медицинског факултета Универзитета 
у Београду. Захваљујући дужим боравцима у 
иностранству, допринео је да се ова клиника от-
вори према свету, али и да се свет заинтересује 
за нашу медицину. У периоду 1973–1985. године 
као директор је подстицао стручно усавршавање 
и научни рад на Клиници. Под његовим руко-
водством уведене су многе савремене дијаг-
ностичке методе, амниоцентеза, ултразвук, спе-
цифичне биохемијске анализе за фетоплацентно 
испитивање, организована је биохемијска лабо-
раторија и остварена сарадња с разним истра-
живачким установама. Увео је и нове приступе 
и схватања о примени царског реза и први пут у 
нашој земљи основао одељење царских резова. 
У породилишту је уведена тада у Европи још 
мало позната метода кардиотокографије, као и 
директно одређивање ацидобазног статуса пло-
да у порођају. Основано је и Одељење неонато-
логије. Успостављена је јединствена перинато-
лошка служба обједињавањем свих међусобно 
повезаних дисциплина, епидемиологије, генети-

ке, патолошке анатомије – фетопатологије. Кли-
ника је добила и сталну интернистичку службу, 
консултативну службу уролога и хирурга и кон-
зилијарну службу за лечење малигних одељења. 
Подржао је и оснивање Одељења за вантелесну 
оплодњу.

Посебну пажњу је посвећивао образовању и 
усавршавању: успостављени су недељни семи-
нари с учешћем не само лекара с Клинике већ и 
лекара из других установа, а неретко и гостију 
из иностранства.

Академик Шуловић је био главни уредник, 
аутор, коаутор и писац поглавља 28 књига и мо-
нографија, од којих су најзначајније: Породиљ-
ство, уџбеник за студенте (1962, 1966, 1973, 
1978), Материнство. Зачеће – трудноћа – по-
рођај (1975), Родитељи и пород (1978), Current 
Status of EPH Gestosis (у сарадњи са А. Курјаком 
и E.T. Rippman-ом, 1981), The Incidence of Rh 
Iсoimmunization Following Artificial Termination of 
Pregnancy (истраживачки пројекат са Универзи-
тетом Колумбија, Њујорк, САД, 1981) Рх-фак-
тор у трудноћи (1986), књига награђена Окто-
барском наградом Града Београда, Сонографска 
дијагностика у породиљству (1986), прва публи-
кација те врсте у Југославији, Медицинска сексо-
логија (1988), Патологија трудноће (1989), СИДА 
(1994), Репродуктивно здравље у Србији 1987–
2001 (2004) и др. Један је од три преводиоца књи-
ге Клиничка гинеколошка ендокринологија и ин-
фертилитет, аутора L. Speroff-a, R. H. Glass-а и 
N. G. Kase-а (1978).

Публиковао је укупно 723 стручна и научна 
рада, од којих 282 у страним а 441 рад у домаћим 
часописима, зборницима радова и књигама са-
жетака. Стручним и научним саопштењима уче-
ствовао је на конгресима Удружења гинеколога 
и опстетричара Југославије (УГОЈ) у Београду, 
Љубљани, Загребу, Сарајеву, Скопљу, Порторо-
жу, Новом Саду и Херцег-Новом, као и на међу-
народним конгресима у Токију, Њујорку, Мос-

Клинику је осећао као своју кућу, а сарадницима стварао утисак да су чланови једне велике поро-
дице. Као велики алтруиста, бринуо је о проблемима свих запослених на клиници, како лекара и 
медицинског особља, тако и спремачица, радника и сервирки. За све су његова врата увек била 
отворена. Знањем, хуманизмом и неоспорним стручним ауторитетом пленио је болеснике, а 
достојанственошћу, ерудицијом и харизмом своје саговорнике. Био је persona grata широм света.
У историји српске медицине остаје запис о горостасној личности која је својим радом, доприносом 
и стручним ауторитетом трајно обележила почетак савремене епохе гинекологије и акушерства.

Проф. др Небојша Радуновић 
Из чланка In memoriam. Академик Војин Шуловић (1923–2008)
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кви, Мексико Ситију, Амстердаму, Паризу, Упса-
ли, Прагу, Бечу, Лондону, Чикагу, Вашингтону, 
Риму, Бангкоку, Барселони, Сингапуру, Вене-
цији, Копенхагену, Хелсинкију, Берлину. Поред 
бројних научноистраживачких пројеката које су 
финансирали Министарство за науку Републике 
Србије и Српска академија наука и уметности, 
проф. Шуловић је био главни истраживач у три 
значајна научноистраживачка пројекта које су 
финансирале научне институције Сједињених 
Америчких Држава: Развој мозга хуманог фетуса 
(у сарадњи с Институтом за неурофизиологију 
Harvard Medical School, Бостон, САД), Учеста-
лост Рх изоимунизације после намерних побачаја 
(у сарадњи с Универзитетом Колумбија у Њујор-
ку) и Биолошко дејство ултразвука на плод (у 
сарадњи с Министарством здравља САД).

Био је председник Издавачког савета часописа 
Гинекологија и перинатологија и члан редакција 
страних часописа: European Journal of Gynecological 
Oncology, Journal of Clinical and Experimental 
Gynecology and Obstetrics и Journal of Fetal Medicine.

Члан Српског лекарског друштва постао је од-
мах после дипломирања. Активно је учествовао 
у раду неколико секција, највише у Гинеколошко-
акушерској секцији, у којој је био стални члан 
Управе и дугогодишњи председник. Девет година 
(1987–1996) је био члан Председништва и пред-
седник Српског лекарског друштва, што је четвр-
ти најдужи период у историји Друштва, а најдужи 
период током последњих 95 година. На место 
председника Српског лекарског друштва биран је 
тајним гласањем. Било је то изузетно тешко време 
за нашу земљу, а академик Шуловић је својим за-
лагањем и ауторитетом допринео да се рад 
Друштва одржи на завидном нивоу. Ценећи ње-
гов допринос раду, Српско лекарско друштво га 
је изабрало за почасног председника.

Као председник Српског лекарског друштва 
организовао је три конгреса лекара Србије, док 
је један конгрес организовао као председник 
Конгресног одбора. Руководио је организацијом 
научног скупа Српска средњовековна медицина, 
који је одржан 1979. године у Приштини, као и 
организацијом научног скупа и обележавањем 
800. годишњице оснивања прве болнице на тлу 
Србије у манастиру Студеница.

Био је члан Удружења гинеколога и опстетри-
чара Југославије (УГОЈ), у којем је такође вршио 
бројне дужности, Удружења гинеколога и опс-
тетричара Србије и Црне Горе, Удружења за пе-

ринаталну медицину Србије и Црне Горе и др. 
Био је почасни члан Друштва љекара Црне Горе, 
Удружења за примену ултразвука у медицини и 
биологији и готово свих гинеколошко-акушер-
ских секција лекарских друштава претходне 
Југославије.

Академик Шуловић је био члан и бројних 
међународних удружења: Удружења франкфо-
них гинеколога и акушера, Удружења за перина-
талну медицину Француске, Европског удру-
жења за перинаталну медицину, Светског удру-
жења гинеколога и акушера. Био је почасни члан 
друштава гинеколога и акушера Француске, Ру-
сије, Пољске и Војводства Познања, Медицинске 
академије Румуније и Друштва хирурга Јордана. 
Такође је био почасни председник Југословенско-
америчког удружења за Fulbright-ов програм.

Члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва је био од њеног оснивања 
1976. године и активно учествовао у њеном раду. 
Био је организатор неколико научних скупова 
Академије, међу којима су Пренатална дијагно-
за и генетичко саветовање (са проф. др Б. Гарзи-
чићем, 1983), Планирање хумане репродукције 
(са М. Мацуром и Б. Берићем, 1985) и Трудноћа 
и срце (са В. Јосиповићем, 1989), и предавач на 
још два научна скупа. Поводом 25. годишњице 
Академије додељено му је посебно признање за 
дугогодишњи допринос њеном раду и развоју.

За дописног члана Српске академије наука и 
уметности изабран је 1978, а за редовног члана 
1988. године. Био је председник Међуодељењског 
одбора за инфективне болести и њихов утицај на 
хуману репродукцију, укључујући и ХИВ, и Одбо-
ра за проучавање биологије репродукције човека, 
секретар Одељењског одбора за праћење развоја 
медицинских наука у Србији и члан Уредништва 
часописа Bulletin Scientific. Био је један је од 
најугледнијих и најактивнијих академика Српске 
академије наука и уметности. Сваке године је ор-
ганизовао бар један научни скуп, са којих су ре-
довно издавани зборници радова или сажетака.

Академик Шуловић је добитник бројних при-
знања, захвалница, диплома, плакета, повеља, 
награда и одликовања. Добитник је Награде за 
научни рад Српског лекарског друштва (1977), 
почасне дипломе на 20. Светском конгресу за 
перинаталну медицину (једини лекар из Србије 
који је ту диплому добио од укупно пет додеље-
них диплома уопште) и две медаље „Никола 
Хаџи-Николић“, укључујући и јубиларну (2006). 
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За допринос сарадњи из области медицине из-
међу Француске и Југославије, председник Репу-
блике Француске га је одликовао орденом Le 
chevalier dans l’ordre national du merite – витеза за 
националне заслуге. Амерички библиографски 
институт га је изабрао за човека године за до-
принос у домену гинекологије и акушерства, а 
уврштен је и међу 1.000 личности из целога света 
у књизи Great Minds of the 21st Century. Међуна-
родни библиографски центар из Кембриџа (Ен-
глеска) изабрао га је за једног од људи који су 
обележили 20. век у области медицине. Уврштен 
је у књигу Ко је ко у Србији (стр. 685, 1995). Удру-
жење за неговање традиција ослободилачких 
ратова од 1912. до 1918. године одликовало га је 
Медаљом српског ратника и доделило му статуу 
српског ратника. Скупштина општине Куршум-
лија изабрала га је за почасног грађанина и до-
делила му Златни кључ града. Скупштина оп-
штине Смедерево такође га је прогласила поча-
сним грађанином, а Топлички округ са седиш-
тем у Прокупљу доделио му је Светосавску по-
вељу и Повељу Југ-Богдана.

Награђен је Октобарском наградом Града 
Бео града и Седмојулском наградом Републике 
Србије.

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрним зрацима, Орденом рада са златним 
венцем и Орденом рада са црвеном заставом.

Пензионисан је 1988. године, али то ни на 
који начин није значило прекид његовог струч-
ног и научног ангажовања. И после тога је био 
ментор кандидатима у изради магистарских и 
докторских дисертација, члан бројних комисија 
за оцену и одбрану ових теза, предавач по пози-
ву на многим симпозијумима и конгресима и 
консултант бројних гинеколошко-акушерских 
установа и амбуланти. Наставио је и веома ди-
намичну активност у Српском лекарском дру-
штву, Удружењу гинеколога и опстетричара Ју-
гославије, Удружењу гинеколога и акушера Ср-
бије и Црне Горе, Академији медицинских наука 
Српског лекарског друштва и Српској академији 
наука и уметности.

Трагично је преминуо у саобраћајном удесу 
22. фебруара 2008. године.
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Основни биографски подаци. Мирослава 
Вељановић Настић је рођена 20. јуна 1926. године 
у Салашу Ноћајском, у Мачви, као треће од пето-
ро деце Драгољуба Вељановића, учесника и хе-
роја Првог светског рата – Ђачки батаљон, учи-
теља и аутора бројних уџбеника, збирки задатака, 
читанки и тестова за основце, као и разних еду-
кативних часописа за децу и омладину. Због свог 
хуманистичког опредељења и залагања за со-
цијалне, културне, родне и друге видове равноп-
равности, често се налазио на мети политичких 
неистомишљеника, што је проузроковало честе 
службене премештаје читаве породице. Међутим, 
такви јасни, бескомпромисни и слободоумни ста-
вови, које су Мирослави од најранијег детињства 
улили родитељи, дубоко и трајно су обележили 
њену личност и определили њен будући позив. 
Основну школу похађала је у Мачванској и Срем-
ској Митровици, а гимназију у Београду. Меди-
цински факултет Универзитета у Београду упи-
сала је 1947, а дипломирала 1955. године.

Стручно и научно усавршавање. По заврше-
ном обавезном лекарском стажу почела је да ради 
као лекар опште медицине у Мачванској Митро-
вици. Пружала је здравствену заштиту целокуп-
ном становништву, деци предшколског и школ-
ског узраста, одраслима, старима, као и радницима 
бродоградилишта „Сава“. Овакав самосталан рад, 
и поред веома тешких услова, за њу је био изазов, 
али и пресудан да се определи за општу медицину. 
Управо је тада схватила да су рад на превенцији и 
правовремено и правилно дијагностиковање бо-
лести основ успешног и ефикасног лечења.

Стручна делатност. На молбу својих колега 
са студија који су јој говорили о потреби за за-
пошљавањем квалитетног лекара опште праксе, 
прихватила је понуђено радно место у Дому 
здравља „Вождовац“ у Београду, где је 1958. го-

дине засновала радни однос као лекар опште 
медицине. Специјализацију из опште медицине 
завршила је 1964. у Београду.

Због приљежности раду и организационих спо-
собности, постављена је најпре на место ше фа Ам-
буланте, касније начелника Службе опште медици-
не, те директора ООУР-а у Дому здравља „Вождо-
вац“. И поред обављања ових функција, никада – ни 
као начелник, ни као директор – није престајала да 
ради као лекар, јер је сматрала да лекар увек мора 
остати у струци. То је био једини услов који је по-
стављала да би прихватила наведене функције. 
Звање примаријуса стекла је 1975. године.

У своме раду је посебну пажњу посвећивала 
организацији основне здравствене заштите од-
раслих. Овај њен рад био је веома запажен, па је 
изабрана за члана Републичког стручног савета 
за општу медицину, и у том својству дала зна-
чајан допринос организовању рада сужбе опште 
праксе. Такође је била члан Комисије за стручни 
надзор рада домова здравља у Београду, који је 
организовао Градски завод за заштиту здравља.

Учествовала је у организовању и извођењу 
ванболничке наставе за студенте пете године 
Медицинског факултета. Организовала је и во-
дила практичну наставу лекара током обавезног 
лекарског стажа. Пензионисана је 1991. године.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву. Члан је Српског лекарског дру-
штва од 1955. године. Са групом лекара опште 
медицине из Београда учествовала је у оснивању 
Актива опште медицине Београда и Секције 
опште медицине.

У оквиру перманентног стручног усаврша-
вања лекара опште медицине, којем је Секција 
опште медицине увек посвећивала велику паж-
њу, активно је учествовала у организовању се-
минара из области превентивне и куративне 

Прим. др Мирослава Вељановић Настић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Примаријус од 1975. 
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медицине. Такође је учествовала у организовању 
стручних семинара за медицинске сестре и 
техничаре у њиховом оспособљавању за тимски 
рад, што је омогућило увођење диспанзерског 
метода рада у општој медицини.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Члан Медицинске академије Српског лекарског 
друштва постала је приликом њеног оснивања 
1976. године. Активно је учествовала у раду Ака-
демије и њеном промовисању међу лекарима у 
примарној здравственој заштити.

Награде и признања. За свој стручни и науч-
ни рад добила је многа признања Српског лекар-
ског друштва и града Београда.

Одликована је Орденом рада са сребрним 
венцем и Орденом заслуга за народ са сребрном 
звездом.

Рад у Дому здравља „Вождовац“ донео јој је и 
сусрет с особом са којом је заједнички наставила 
даљи животни пут, испуњен хармонијом и међу-
собним професионалним разумевањем и безре-
зервном подршком – колегом, др Драгољубом 
Настићем, интернистом, специјалистом карди-
ологије и спортистом, који је након рада у Дому 
здравља као кардиолог, а потом заменик дирек-
тора, био директор Завода за хитну медицинску 
помоћ у Београду, а након тога, у неколико ман-
дата генерални директор Института за вирусо-
логију, вакцине и серуме „Торлак“, до одласка у 
пензију. Њихова кћерка јединица Невена Настић 
Драгутиновић је дипломирани правник, за-
послена на Факултету безбедности Универзите-
та у Београду, а унук Владислав је студент исто-
рије и стипендиста Московског државног уни-
верзитета „Плеханов“.

Моја прва сећања на брачни пар Настић датирају из мог дечачког и гимназијског периода. Др Дра-
гољуб Настић је био наш породични лекар опште праксе у амабуланти која се налазила у Мијачкој 
улици, у близини XI београдске гимназије. Доживљавали смо га као душу од човека, а својим насту-
пом и знањем био је прави мелем за пацијенте. Пошто је добио специјализацију из кардиологије, 
преузела нас је др Мира Вељановић, одлучна докторка, очигледно врло стручна, директна, али 
пријатна за пацијента. Када смо касније дознали да су се њих двоје и приватно зближили, било нам 
је драго што су се две нама веома драге особе животно нашле. 
Драган је дуго радио у Дому здравља „Вождовац“ као изврстан кардиолог, касније директор Хитне 
помоћи и на крају Института „Торлак“. Колико знам, на сваком месту је био успешан. Наша драга 
докторка Мира је постала директор Дома здравља „Вождовац“, али је наставила да води своје старе 
пацијенте у огранку „Шумице“.
Драган нас је прерано напустио, а Мира је наставила животни пут, увек добро организована, и касније 
изабрана у Академију медицинских наука, што је била реткост и изузетно признање за примаријуса. 
За мене су њих двоје били узор лекара и сигурно су допринели да се определим за студије 
медицине.

Сећање проф. др Павла Миленковића

Брачни пар Вељановић, др Мирослава 
Вељановић Настић и др Драгољуб 
Настић, вредни, савесни и успешни 
лекари Дома здравља „Вождовац“ 
1970-их година



361

Литература и извори података

Албум породице Настић.
Лично писана биографија прим. др Мирославе Вељановић Настић. Архива Академије медицинских наука 

Српског лекарског друштва.
Милановић М. Биографски лексикон – Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005. стр. 

121.

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Невена Настић Драгутиновић, дипломирани правник
Факултет безбедности Универзитета у Београду



362

Основни биографски подаци. Петар Драча 
је рођен 28. јануара 1928. године у Јасеновцу, у 
Хрватској. Гимназију је учио у Бјеловару, Београ-
ду и Сомбору, где је матурирао с одличним ус-
пехом. За време Другог светског рата ухапшен је 
с целом породицом и српским живљем у родном 
месту и одведен у логоре Јасеновац, Стара Гра-
дишка и Земун – Сајмиште, одакле је са групом 
малолетника пребачен у Београд, где је наставио 
школовање. На чију интервенцију је та група ма-
лолетника пребачена у Београд никада се није 
сазнало, иако је зa тим трагао и Црвени крст Ју-
гославије. Године 1944. ступио је у Народноосло-
бодилачку борбу као болничар у Главној војној 
болници у Београду.

На Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао се 1947, а дипломирао 1954. године.

Стручно и научно усавршавање. Лекарски 
стаж је обавио у Општој болници у Сомбору, а 
потом је радио као саветник у социјалном оси-
гурању среза Сомбор. Специјализацију из гине-
кологије и акушерства обавио је на Гинеколош-
ко-акушерском одељењу Главне покрајинске 
болнице у Новом Саду (1956–1961). Специја-
листички испит је положио јануара 1961. године 
на Гинеколошко-акушерској клиници Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду с од-
личним успехом.

Хабилитациони рад Форцепс у условима са-
временог акушерства одбранио је 1966. године, а 
докторску дисертацију под насловом Антропо-
метријске карактеристике карлице жена у не-
ким крајевима Југославије са посебним освртом 
на утицај социјално-економских и климатских 
фактора на њихов развој 1972. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Новом Саду.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. Године 1961. изабран је за асистента за 

предмет Гинекологија и акушерство на Меди-
цинском факултету у Новом Саду, за доцента 
1967, ванредног професора 1973, а редовног 
професора 1980. године. Од 1972. до 1974. године 
био је продекан за наставу и научни рад.

Допринос раду и развоју Клинике за гине-
кологију и акушерство у Новом Саду. Радни 
век је провео на Клиници за гинекологију и аку-
шерство у Новом Саду као лекар на специјали-
зацији, лекар специјалиста, шеф одсека, шеф 
оде љења, начелник завода за гинекологију 
(1981–1985, 1990–1993) и саветник клинике 
(1985–1990). Пензионисан је 1993. године.

На Клиници је осавременио гинекологију 
увођењем нових дијагностичких и хируршких 
поступака. У дијагностичке поступке код стрес-
инконтиненције увео је уродинамске претраге и 
вагинотонометрију, а са доц. др Милицом Спе-
вак с Института за физикалну медицину и реха-
билитацију електромиографију мускулатуре 
карличног дна. 

У збрињавању стрес-инконтиненције мок-
раће увео је у примену операцију Кennedy, m. 
pubo-coccigeus repair sec Ingelman-Sundberg, Oxford 
sling, операцију Burch, Aldridge sling. Код прола-
пса свода вагине после хистеректомије увео је 
Sling abdominalis sec Shirodkar и ту операцију, да 
би смањио учесталост рецидива, модификоваo 
додајући циркуларне шавове по Микулићу који 
затварају Дугласов шпаг. Tакав поступак је омо-
гућио да се не појави ниједан рецидив ентероце-
ле, а полни односи су били много комфорнији. 
Код радикалне хистеректомије увео је стрехицу 
уретера по Новаку и мезентеријум уретера по 
Stalworthy-ју, да би смањио уретерoвагиналне 
фистуле и хидронефрозе. Код радикалних опе-
рација залагао се за дренажу мале карлице, али 
је напустио вагинални пут дренаже због честих 

Проф. др Петар Драча

Члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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инфекција мале карлице и увео вакуум трансаб-
доминалну екстраперитонеалну дренажу, при 
којој се вагина примарно затвара. 

Код младих жена које болују од карцинома 
грлића материце увео је оригиналну методу кон-
зервације и елевације јајника интраабдоминал-
но у ниво бубрежне ложе, обележавајући их кли-
псом како би избегао њихово зрачење у случају 
захваћених лимфних жлезда. Овим поступком 
побољшавао се квалитет живота тих младих 
особа и давала нада за вантелесну оплодњу. Ова 
истраживања су претходно проверена у експе-
рименту на кујама. Код аплазије вагине увео је 
једноставну технику вештачке вагине од малих 
лабија пo Williams-у. Био је велики заговорник 
вагиналне хистеректомије и морселмана, па је ту 
технику модификовао како би у доцнијем пери-
оду живота спречио настанак поремећаја стати-
ке карличнога дна, а полни односи били што 
удобнији. То се постиже фиксирањем сакроуте-
риних лигамента за задњи горњи руб вагине пе-
ритонизацијом Дугласовог шпага што је могуће 
више, код предње пластике стављао је три шава 
на пубококцигеалне мишиће по Kennedy-ју ства-
рајући мишићну плочу, те тако санирао стрес-
инконтиненцију мокраће или у доцнијем пери-
оду живота спречио њен настанак, а уместо 
троугластог реза по Хегару код задње пластике 

увео је рез у облику обрнутог слова Т. Овим пос-
тупцима спречава се настанак ентероцеле, са-
нира се стрес-инконтиненција ако постоји и 
спречава њен настанак у каснијем животу па-
цијенткиње, као и појава диспареуније, тако да 
су полни односи много удобнији.

Одазивао се на позив других установа и своја 
искуства преносио лекарима у Сомбору, Зрења-
нину, Приштини, Титограду, Ужицу, у Републи-
ци Српској. У Вуковар је одлазио током по-
стојања Републике Српске Крајине, од 1991. до 
1997. године, и по потреби вршио и веће хи-
руршке захвате, јер болница није имала финан-
сијска средства да те болеснице упути у Нови 
Сад или Београд. За лекаре из сремско-барањске 
области организовао је неколико едукативних 
скупова с предавачима из Србије. Био је један од 
предавача у Школи оперативне технике гинеко-
лошких и акушерских операција 1991. године у 
Ужицу. 

Научна делатност. Објавио је више од 300 
научних, стручних и популарних радова. Аутор 
је четири монографије: Гинеколошка урологија 
(Матица српска, Нови Сад, 1983), Гинеколошка 
урологија, II допуњено издање (Графоофсет, 
Сремска Каменица, 1997), Клиничка гинеколош-
ка онкологија (Матица српска, Нови Сад, 1989) 
и Развој гинекологије и акушерства у Војводини 
до 2000. године (Медицински факултет, Нови-
Сад, 2008). Сарадник је у 11 монографија других 
аутора, као и у интерфакултетским уџбеницима 
гинекологије и акушерства.

Био је руководилац и сарадник бројних на-
учних пројеката. У сарадњи са др Јеленом Дамја-
новић и др Верољубом Вуковићем из Пастеро-
вог завода истраживао је вирусе као могуће 
факторе у настанку хуманог гениталног карци-
нома, а та су истраживања саопштена на 7th 
International Meeting of Gynaecological Oncology 
1991. године у Венецији. Значајна су његова ис-
траживања у оквиру следећих пројеката које су 
финансирали Заједница научних установа Ср-
бије (1968), Покрајинска заједница за научни 
рад (број 05-505/17-74) и СИЗ за научни рад Вој-
водине (1972, 1978, 1979, 1982, 1988, 1990): Об-
лик и развој карлице у појединим крајевима Југо-
славије; Место вагиналне хистеректомије у те-
рапији вагиналног пролапса; Утицај мезентери-
јума уретера у профилакси позних уринарних 
компликација после Wertheim операције; Kли-
ничке и хистолошке одлике јајника после једно-

Проф. др Петар Драча на отварању XI конгреса 
гинеколога и акушера Југославије, Нови Сад, 1988. 
године
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стране аднексектомије; Превенција уринарних 
инфекција код абдоминалних радикалних хисте-
ректомија, вагиналних и абдомино-вагиналних 
операција; Вредност хомотрансплантата и 
хетеротрансплантата код слинг операције у 
терапији стрес-инконтиненције мокраће; и 
Вредност дислокације јајника ретроперитоне-
ално и субкутано у експерименту на кујама.

Одржао је бројна предавања по позиву на до-
маћим и међународним скуповима, међу којима 
су међународни научни састанци посвећени уг-
ледним гинеколозима: пензионисање професо-
ра Ј. Stallworthy-ја (Оксфорд, Велика Британија, 
1973), 70. годишњица живота академика Франца 
Новака (Љубљана, 1978), пензионисање акаде-
мика Војина Шуловића (САНУ, Београд, 1989), 
као и симпозијум посвећен 20. годишњици ос-
нивања Медицинске академије Српског лекар-
ског друштва (Нови Сад, 1996). Поред тога, одр-
жао је предавања по позиву у познатим америч-
ким гинеколошким и онколошким установама у 
Филаделфији, Хјустону и Њујорку, као и у слич-
ним центрима у Москви, Лењинграду, Падови, 
Порторожу, Скопљу.

Активности у Српском лекарском друштву 
и другим удружењима. Члан је Српског лекар-
ског друштва од 1954. године. Био је потпредсед-
ник Српског лекарског друштва (1976–1980), 
секретар (1972–1976) и председник (1976–1980) 
Друштва лекара Војводине, члан Председни-
штва Гинеколошко-акушерске секције Српског 
лекарског друштва и члан Редакционог одбора 
зборника радова са гинеколошких недеља, се-

кретар и председник Гинеколошко-акушерске 
секције Друштва лекара Војводине. Био је члан 
Председништва и генерални секретар Савеза 
лекарских друштава Југославије, члан Председ-
ништва и председник Удружења гинеколога и 
опстетричара Југославије и председник органи-
зационог одбора XI конгреса гинеколога Југо-
славије, одржаног 1988. године у Новом Саду. У 
Балканској медицинској унији био је секретар 
Секције за Југославију, а у Матици српској члан 
Одбора за природне науке.

Члан је Удружења гинеколога и акушера Ср-
бије, Црне Горе и Републике Српске, International 
College of Surgeons, European Society of Gynecological 
Oncology и European Sоciety of Gynecology.

Дуго година је био активиста Црвеног крста 
Војводине, а у Покрајинској конференцији со-
цијалистичког савеза Војводине председник Са-
ветa за планирање породице.

Организовао је неколико научних скупова у 
оквиру Српског лекарског друштва, Удружења 
гинеколога и опстетричара Југославије и Савеза 
лекарских друштава Југославије: Југословенски 
симпозијум о стрес-инконтиненцији мокраће 
(Нови Сад, 1979), Симпозијум 259 година гине-
кологије и акушерства на тлу Војводине (Нови 
Сад, 1981), XI конгрес гинеколога и опстетрича-
ра Југославије (Нови Сад, 1988), II Scientific meet-
ing of Yugoslavia-United States Medical Association 
(Филаделфија, САД, 1980), IV совјетско-југосло-
венски медицински дани (Лењинград, 1978) и IV 
југословенски симпозијум за неурологију и уро-
динамику (Нови Сад, 1991).

Као лекар био је изузетан организатор неколико међународних скупова, међу којима су најзначај-
нији Југословенско-совјетски медицински дани одржани у Лењинграду и Југословенско-амерички 
научни скуп одржан у Филаделфији.
Као научни радник посебно је изучавао проблеме уринарне стрес-инконтиненције, модификовао 
је радикалну хистеректомију како би смањио уретеровагиналне фистуле и постоперационе компли-
кације и побољшао петогодишње преживљавање болесница. Био је велики заговорник вагиналне 
хистеректомије и дао велики допринос примени ове операције.
Као лекар и научни радник био је поштован не само у Србији и Југославији, већ и ван граница наше 
земље. То се најбоље показало на XI конгресу гинеколога и акушера Југославије, одржаном 1988. го-
дине у Новом Саду, чији је председник Организационог одбора био проф. Петар Драча. На његов позив 
на Конгресу су учествовали бројни гости из земље и иностранства, међу којима и председник FIGO.
Као човек одликује се скромношћу, приступачношћу, увек вољан да помогне другима и саслуша 
другачија мишљења. Током последњег рата његовом заслугом је сачувано Удружење гинеколога и 
опстетричара Југославије, и у та тешка времена по нашу земљу на светском конгресу гинеколога и 
акушера у Монтреалу добио је значајно признање за допринос лечењу жена. То најбоље говори о 
угледу и поштoвању професора Драче у стручној домаћој и светској јавности.

Проф. др Атанасије Таса Марковић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Проф. Драча је изабран за почасног члана Удру-
жења гинеколога и опстетричара Југославије, Уд-
ружења за гинеколошку онкологију Србије и Гине-
колошко-акушерске секције на Македонско здрже-
није за гинеколози и акушери (1995). Такође је Mem-
bre Titulaire de l’Union Medicale Balkanique (1979), 
Honorary Member, Centre Oncologique et Biologique de 
Recherche Appliquée Saint-Etienne (1987) и почасни 
председник Друштва лекара Војводине (1980).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је председник издавачке делатности 
Друштва лекара Војводине, члан и председник 
Редакционог одбора часописа Медицински пре-
глед и уредник за гинекологију часописа Југосло-
венска гинекологија и перинатологија.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Проф. Драча је био члан иницијативног одбора 
за оснивање Медицинске академије Српског ле-
карског друштва и члан првог председништва 
Академије. Учествовао је у доношењу првог пра-
вилника о раду Академије, а потом је био још у 
неколико мандата члан Председништва и члан 
Научног већа Академије.

Организовао је неколико запажених научних 
скупова Академије: Симпозијум „Уринарна ин-
континенција и уродинамика“ (Нови Сад, 1991), 
Симпозијум „Премалигне и малигне неоплазме 
грлића материце“ (Београд, 1995), научни скуп 
поводом избора др Peter-а Schwartz-a, професора 

Универзитета у Јејлу, у САД, за почасног ино-
страног члана Академије (2006) и научни скуп 
поводом избора проф. Боже Краља из Љубљане 
за почасног иностраног члана Академије (2013). 
Посебно треба истаћи његов рад на повезивању 
гинеколога и акушера из Србије и суседних зе-
маља и организацију неколико недавних међуна-
родних скупова гинеколога: Српско-словеначки 
научни скуп гинеколога и акушера (Београд, 
2014), Словеначко-српски састанак гинеколога-
акушера (Добрна, Словенија, 2015) и Српско-ма-
кедонски научни скуп (Београд, 2015).

Награде и признања. Носилац је Ордена 
рада са златним венцем (1975), Ордена заслуга 
за народ са сребреним зрацима (1981) и Златног 
знака Црвеног крста Југославије (1973). Доби-
тник је Награде за организацију здравствене 
службе Српског лекарског друштва (1977), Го-
дишње награде за научноистраживачки рад 
Дру  штва лекара Војводине (1989), Јубиларне 
медаље Удружења гинеколога Италије (1994), 
Meдаље „Др Милан Хаџић“ Гинеколошко-аку-
шерске секције Српског лекарског друштва, На-
граде за животно дело Српског лекарског дру-
штва (2005), Награде „Велики печат“ Српског 
лекарског друштва (2009) и Дипломе FIGO за 
научна остварења и допринос заштити здравља 
жена, која му је додељена поводом 40. годишњи-
це удружења FIGO на XIV World Congress of 
Gynaecology and Obstetrics (Монтреал, 1994).

Подаци о проф. Драчи могу се наћи у публикацијама: Биографија са библиографијом из гинеколошке антро-
пологије, св. 6. Београд: Антрополошко друштво Југославије; 1979; Dictionary of International Biography. Vol. 
13. Cambridge: International Biographical Centre; 1977.
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Основни биографски подаци. Ђорђе Јако-
вљевић је рођен 6. јуна 1930. године у Черевићу. 
Гимназију je похађао и завршио у Новом Саду. 
Медицински факултет Универзитета у Београду 
уписао је 1952, а дипломирао 1957. године.

Стручно и научно усавршавање. Почетак 
лекарске карије проф. Јаковљевић започео је као 
специјализант интерне медицине у Београду. 
Године 1962. добио је стипендију Светске здрав-
ствене организације за последипломске студије 
из социјалне медицине на London Univeristy. То-
ком скоро двогодишњег боравка у Енглеској сте-
као је солидно стручно и научно образовање. 
Магистарску тезу је одбранио 1962. године на 
London Univeristy. Исте године започео је спе-
цијализацију из хигијене, коју је проф. Герић у 
то време преименовао у Социјална медицина. 
Тако је његов специјалистички испит био из со-
цијалне медицине, а положио га је 1963. године 
у Београду. Докторску дисертацију под насло-
вом Здравствена заштита у склопу фактора 
који утичу на смртност одојчади одбранио је 
1969. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду.

Избор у наставничка звања. Академску 
каријеру почео је као асистент на предмету 
Хигијена са социјалном медицином нa 
Медицинском факултету Универзитета у 
Београду (1962–1968) и прошао цео aкадемски 
пут до избора за редовног професора. За доцента 
нa Медицинском факултету Универзитета у 
Београду изабран је 1968. године. За ванредног 

професора на Медицинском факултет у 
Универзитета у Новом Саду изабран је 1974, а за 
редовног професора 1979. године.

Сарадња са Светском здравственом орга-
низацијом. Од 1962. године, када је добио сти-
пендију Светске здравствене организације за 
последипломске студије у Лондону, почела је 
сарадња др Јаковљевића с овом организацијом 
која је трајала до краја његовог професионалног 
деловања. Та повезаност је била многострана и 
развијала се од истраживача, стручњака и члана 
разних одбора, до бираног члана Извршног од-
бора Светске здравствене организације, затим и 
председника Извршног одбора ове најпрестиж-
није светске организације из подручја здравства 
(фотографија на почетку биографије приказује 
проф. Јаковљевића који председава овим 
одбором).

Учествовао је у оснивању пројекта MONICA 
(Monitoring Cardiovascular Morbity and Mortality), 
највећег истраживачког пројекта у медицини не 
само о оквиру Светске здравствене организа-
ције, већ медицини уопште. Био је главни истра-
живач у нашој земљи.

У својству члана Извршног одбора Светске 
здравствене организације учествовао је у при-
преми и дефинисању закључака веома значајног 
скупа у Алма Ати о примарној здравственој заш-
тити. У Алма Ати је дошло до помирења западне 
медицине (медицине засноване на доказима) и 
источне традиционалне медицине, када је тра-
диционална медицина прихваћена као део при-

Проф. др Ђорђе Јаковљевић 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета
Универзитета у Новом Саду

Проф. др Ђорђе Јаковљевић је био ментор студентима у изради чак 32 доктората. То показује да су 
млади људи који су му се обраћали за менторство осетили код њега спремност да помогне, добро-
намерност и настојање да увек предложи актуелне теме за докторске дисертације. Такве теме су 
привлачиле кандидате не само као предмет њихове докторске тезе, него су током њихове обраде 
многи у њима проналазили и своје професионално опредељење.
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марне здравствене заштите. Декларација из 
Алма Ате је и данас камен темељац примарне 
здравствене заштите и здравствене политике 
уопште.

Наставна делатност. Обављао је теоретску и 
практичну наставу из социјалне медицине, хи-
гијене, организације здравствене службе и ме-
наџмента у здравству на медицинским факулте-
тима у Београду, Новом Саду, Сарајеву, Тузли и 
Бањој Луци. На European Centre for Peace and 
Development of the United Nations, University for 
Peace (ECPD) у Београду био је директор Одсека 
за менаџмент у здравству од 1993. до 2005. годи-
не, а после тога сарадник ове организације. Пен-
зионисан је 1995. године.

Био је шест школских година професор по 
позиву у Институту за последипломске студије 
Московског универзитета и редовно држао пре-
давања. Такође је био професор по позиву у 
Institute of Public Health у Лос Анђелесу (1978) и 
National Institute for Cardiovascular Disease у Џа-
карти (1990).

Био је шеф Катедре социјалне медицине Ме-
дицинског факултета Универзитета у Новом 
Саду (1974–1980) и председник Савета Универ-
зитета у Новом Саду (1974–1978).

Научна делатност. Објавио је 224 рада у до-
маћим и страним часописима и зборницима ра-
дова, пет уџбеника и 18 монографија. Најзначај-
нија монографија је Quality of Life after Open 
Heart Surgery: A Ten-Year Follow-up. Research 
Study, коју је написао у сарадњи са Н. Радовано-
вићем и В. Кањухом, а издала ју је Српска акаде-
мија наука и уметности (Београд, 2008).

Био је главни истраживач пројекта Смрт–
ност новорођенчади и одојчади у Југославији 
(1965–1969), који су финансирали Савезни за-
вод за здравствену заштиту СФРЈ и Министар-

ство здравља САД. Ова истраживања су била 
основа и за његову докторску дисерацију, коју је 
одбранио 1968. године на Универзитету у Бео-
граду. Био је и главни истраживач два пројеката 
Светске здравствене организације – Comprehen-
sive Cardiovascular Community Control – CCCCP 
(Нови Сад, 1974–1979) и Мonitoring Cardiovascu-
lar Morbidity and Mortality – МОNIСА (Нови Сад, 
1984–1989), те директор пројекта Светске здрав-
ствене организације Children in Distress – CINDI 
(Нови Сад, 1984–1986).

Био је такође главни истраживач пројекта 
Квалитет живота после операције на отворе-
ном срцу (1992–2008) и председник Научног са-
вета националног испитивања Здравствено 
стање, потребе и коришћење здравствених ус-
луга (1998–2004).

Истакнуте функције у здравственом систе-
му и политичка делатност. Др Ђорђе Јаковље-
вић је био министар здравља СР Србије од 1969. 
до 1980. године. За директора Института за 
здравствену заштиту у Новом Саду изабран је 
1974. године и ту функцију обављао до 1976. Са-
везни министар за рад, здравство и социјалну 
заштиту био је од 1982. до 1986. године. Дирек-
тор Института за здравствену заштиту у Новом 
Саду био је поново од 1991. до 1993. године.

Професор Јаковљевић је, поред богате делат-
ности у здравству, обављао за нашу земљу и зна-
чајне послове које бисмо могли назвати 
друштвено-политичким. Био је амбасадор СФРЈ 
у Индонезији, Сингапуру и Папуи Новој Гви-
неји. Индонезија је четврта земља на свету по 
броју становника и чланица Групе Г-20, која 
окупља 20 земаља с најјачим економијама на 
свету.

Чланство у удружењима и уређивачким 
одборима часописа. Члан је Српског лекарског 

Др Ђорђе Јаковљевић са др Halfdan-ом Mahler-ом, 
генералним директором Светске здравствене ор-
ганизације (1973–1988). У позадини се види проф. 
Тома Штрасер, кардиолог, професор Медицинског 
факултета Универзитета у Београду, а касније 
Medical Officer, CVD Unit of WHO и члан тима који је 
осмислио пројекат MONICA. Проф. Штрасер је тво-
рац овог акронима.
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друштва. Био је председник Савеза лекарских 
друштава (1979–1981) и члан Међународног 
друштва за квалитет живота (ISOQOL).

Био је члан Уређивачког одбора часописа Ме-
дицински преглед (1965–1970) и Народно здравље 
(1966–1972).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Члан је Академије медицинских наука од њеног 
оснивања 1976. године и Научне групе за превен-
тивну медицину такође од формирања 1997. го-

дине. Редовно присуствује састанцима војвођан-
ског огранка Академије конструктивно доприно-
сећи његовом и раду Академије у целини.

Награде и признања. На предлог Академије 
медицинских наука, према иницијативи огранка 
за Војводину, проф. Јаковљевићу је 2013. године 
додељена највећа награда Српског лекарског 
друштва „Велики печат“.

Одликован је Орденом заслуга за народ и 
Бронзаном медаљом, највишим одликовањем 
Светске здравствене организације (1985).

Литература и извори података

Архива и албуми проф. др Ђорђа Јаковљевића
Милановић М. Биографски лексикон – Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005. стр. 

301–302.
Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског ле-

карског друштва; 1996. стр. 80.

Проф. др Милан Стануловић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Основни биографски подаци. Владимир 
Кањух је рођен 4. марта 1929. године у Охриду. 
Француско-српску основну школу завршио је у 
Битољу, а Шесту мушку гимназију у Београду. На 
Медицинском факултету Универзитета у Београ-
ду дипломирао је 1955. године с просечном оце-
ном 9,2. Током студија четири године био је де-
монстратор на патологији и главни уредник 
сту дентског стручног часописа Медицински под–
младак. Такође је био члан Југословенског коми-
тета удружења студената медицине и његов де-
легат на Другој генералној скупштини 
Међународне федерације удружења студената 
медицине (IFMSA) 1952. године у Цириху.

Стручно и научно усавршавање. Од 1. јануара 
1956. године радио је у Институту за патологију 
Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
где је 1961. положио специјалистички испит из па-
толошке анатомије с одличном оценом.

Током 1960. године боравио је у Паризу на 
стручном усавршавању из области плућне цир-
кулације и цитодијагностике. Од 1962. до 1964. 
године, као стипендиста Националног института 
за здравље Сједињених Америчких Држава, био 
је на супспецијализацији кардиоваскуларне пато-
логије у Сент Полу и Минеаполису, у чувеној 
„Минесота школи“, којом је почела савремена 
светска кардиологија. Усавршавао се под руко-
водством професора Ј. Е. Еdwards-а, доајена свет-
ске кардиопатологије, који га је унапредио у звање 
научног сарадника. С њим је, поред осталог, први 
у свету описао мултипли холестеролски емболи-
зам који опонаша нодозни периартеритис. Такође 
се усавршавао у Лондону и Амстердаму.

Хабилитован је 1965. године радом Патолош-
ка морфологија конгениталних малформација 
плућних вена. Докторску дисертацију под насло-
вом Хистопатолошке промене крвних судова 

плућа у урођеним срчаним манама одбранио је 
1981. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента за предмет Патологија Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду 
изабран је 1957. године. У звање доцента је уна-
пређен 1966, ванредног професора 1972, а редо-
вног професора 1983. године. Поред редовне 
наставе патологије на Медицинском факултету 
у Београду на српском и енглеском језику, оба-
вљао је наставу и на медицинским факултетима 
у Новом Саду, Приштини и Крагујевцу, те на 
Стоматолошком и Природно-математичком фа-
култету у Београду.

Један је од тројице кључних организатора после-
дипломске наставе на Медицинском факултету у 
Београду и у Црној Гори, где је прво предавање одр-
жао 1. марта 1965. Био је продекан за последиплом-
ску наставу и научни рад у периоду 1973–1976. го-
дине. Предавао је лекарима на специјализацији, 
супспецијализацији, магистарским и док тор ским 
студијама из кардиологије, педијатријске кардиоло-
гије, васкуларне медицине и онкологије. Био је мен-
тор у изради бројних супспецијалистичких радова, 
магистарских теза и докторских дисертација и 
председник испитних комисија за полагање спе-
цијалистичког испита из патологије на медицин-
ским факултетима у Београду и Новом Саду и на 
Војномедицинској академији.

Члан је и гостујући професор J. E. Edwards 
Registry of Cardiovascular Disease, у Сент Полу, у 
САД.

Од 1976. до 1980. године био је први шеф са-
мосталне Катедре патологије. Двадесет година 
био је организатор традиционалног симпозијума 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду Ст ремљења и новине у медицини.

Академик Владимир Кањух

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1974. 
Инострани члан Академије наука и умјетности 

Републике Српске од 2008. 
Почасни члан Мађарске академије наука од 2016. 

Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
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Академик Владимир Кањух са својим ментором – највећим кар-
дио патологом света, проф. др Jesse-јем E. Edwards-ом, у његовом 
Регистру за кардиоваскуларне болести у Сент Полу, у Минесоти, 
у САД, 1985.

Академик Владимир Кањух показује гумени модел срца F. To-
rrent-Guasp-a (коморни миокард као отворена миокардна трака из-
међу плућне артерије и аорте) професору Jesse-ју E. Edwards-у на 
Клиници Mayo 2005. године – последњи сусрет с ментором после 
43 године сарадње.

Убраја се међу најбоље професоре-педагоге 
на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду.

Као председник Програмског савета Интерна-
ционалне летње кардиолошке школе у Милочеру 
Европског центра за мир и развој Универзитета 
Уједињених нација, предаје кардиопатологију од 
оснивања ове школе 2009. године (осам циклуса).

Стручна и научна делатност. По повратку са 
стручног усавршавања у САД основао је супспе-
цијалност „кардиоваскуларна патологија“ и тако 
постао њен родоначелник, оснивач Београдске 
кардиопатолошке школе и творац кардиоваску-
ларне патологије у Југославији.

Бавио се нарочито изучавањем патолошке 
морфологије, формалне генезе и морфолошко-
клиничке корелације урођених срчаних мана и 
плућне циркулације. Основао је тим за кардиопа-
тологију у Институту за патологију Медицинског 
факултета и руководио њиме, те организовао Му-
зеј и направио Регистар урођених срчаних мана 
са 1.500 макроскопских експоната, који је рефе-
рентни центар за Балкан. Први у нашој земљи 
увео је биопсију плућа ради прогнозе операбил-
ности урођених срчаних мана. Открио је две нове 
урођене срчане мане. Прва је „небрањено трикус-
пидно ушће“ или на енглеском „unguarded 
tricuspid orifice“ (Circulation, 1964), која је данас у 
литератури позната као „Кањухова аномалија“, 
односно „Kanjuh’s anomaly“ (постоји трикуспидно 
ушће, али не постоји трикуспидна валвула, тј. 
њени залисци, хорде и папиларни мишићи). Дру-

га је „конгенитална стенотична трилогија мит-
ралне валвуле“ или на енглеском „congenital 
stenotic mitral valve trilogy“, коју чине: а) аксцесор-
но валвулно ткиво које испуњава задњу комису-
ру; б) двоструки предњи папиларни мишић; и в) 
предњи митрални залистак с ексцесивним мре-
жастим ткивом на доњој ивици (уџбеник Пато-
логија, 2002). Открио је и један нов синдром – 
„синдром симултаног емболизма у плућној и 
системској циркулацији из тромбног (или тумор-
ског) емболуса заглављеног у пролазном овалном 
отвору“. Пружио је оригиналне доприносе у ис-
траживању следећих ентитета: аортна и/или мит-
рална атрезија; плућне вене; хипоплазија и атре-
зија аортног лука као прекурсор његовог прекида; 
плућна хипертензија (плексогенична плућна ар-
териопатија, плексиформна лезија као тзв. jet ле-
зија, анимални модел за плућну хипертензију, 
стварање атријалног септалног дефекта радиоак-
тивним извором као терапија „одушке“ код тешке 
плућне хипертензије); коронарна атеротромбоза 
(корелација осам степени хистопатолошких ле-
зија – према оригиналној класификацији – са де-
сет ентитета коронарне болести, руптура плака, 
бифуркационе лезије, холистички приступ); аор-
то-коронарни бајпаси; компликације уграђених 
вештачких срчаних валвула (први опис у свету 
тоталног срчаног блока после имплантације веш-
тачке аортне валвуле); дисекантни хематом аорте 
и Марфанов синдром; Torrent-Guasp’s срце; тумо-
ри срца и перикарда; трансплантација јетре код 
свиња и срца код човека; први случајеви сиде у 
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Србији; корелација клиничких и обдукцијских 
налаза; евалуација научног рада у медицини; ево-
луционе несавршености Homo sapiens-a значајни 
за медицину. Поред кардиоваскуларне патологије 
бавио се онколошком патологијом, тератологијом 
(нарочито спојеним близанцима: заједничко срце 
торакопагуса, ендокардна фиброеластоза код 
само једног краниопагуса) и историјом наше и 
стране медицине (А. Медовић, Л. К. Лазаревић, Ђ. 
Јоанновић, Б. С. Ђорђевић, В. Даниловић, И. 
Папо, историја наше патологије и кардиологије, 
G. B. Morgagni, R. Virchow, А. Ј. Игњатовски, Н. Н. 
Аничков, J. E. Edwards, F. Torrent-Guasp итд.).

Поред редовног рада у Институту за патоло-
гију, од 1958. до 2001. године руководио је Служ-
бом за патологију Клиничко-болничког центра 
„Др Драгиша Мишовић“. У периоду 1994–1997. 
године радио је у Клиничко-болничком центру 
„Бежанијска коса“ као председник Наставно-на-
учног већа и руководилац центара за научноис-
траживачки рад и плућну хипертензију. Од 1996. 
до 2001. године био је саветник за кардиоваску-
ларну патологију Института за кардиоваскуларне 
болести „Дедиње“ у Београду.

Резултате свог плодног стручног и научног рада 
објавио је (до 2016. године) у 1.335 научних радова 
(468 у иностранству): 670 у целости (укључујући 
139 поглавља у књигама) и 665 резимеа. (Ко)аутор 
или (ко)уредник је 27 књига. Према подацима из 
Google Scholar (септембар 2016), његови радови су 
цитирани 1.680 пута; h индекс је 20; i10 индекс 30. 
Такође, забележени су његови цитати у 170 стра-
них научних монографија и уџбеника. Од цитира-
них монографија и уџбеника чији је (ко)аутор и/
или (ко)уредник издвајају се следеће: A Review of 
Congenital Anomalies of the Heart and Great Vessels 
According to Functional Categories са J. E. Edwards-ом, 

Академик Владимир Кањух са својом супругом и 
научном сарадницом, др Снежаном Кањух, 2007.

енглеско и шпанско издање (1964), Општа пато-
логија тумора (1968, девет издања), Патолошка 
анатомија, хемодинамика и клиника најважнијих 
урођених срчаних мана (1969), Специјална пато-
лошка анатомија (1971–1992, 11 издања), Урођене 
срчане мане (1974, први уџбеник за последиплом-
ску наставу Медицинског факултета у Београду), 
последипломски уџбеници Кардиологија (1994, 
двотомни 2000, 2011). Кардиологија – сепарати ра-
дова академика Владимира Кањуха и сарадника 
(1995), Морфолошко-клиничке корелације у карди-
оваскуларним болестима (2001), Живот, рад и 
судбина професора Ђорђа Јоанновића (2004), 
Quality of Life After Open Heart Surgery. Athero throm-
botic Coronary Heart Disease (2008), Интегрални 
приступ профилакси венског тромбоемболизма у 
ортопедској хирургији (2012, 2014), Зборник радова 
Четвртог конгреса Удружења за атеросклерозу Ср-
бије (2014), Др Аћим Медовић (2015), Нови трендо-
ви у превенцији, дијагностици, терапији кардио-
васкуларних болести (2015).

Руководио је многим пројектима, међу којима 
су три пројекта Српске академије наука и уметнос-
ти, а био је сарадник у још пет пројеката САНУ и 
Министарства за науку и технологију Републике 
Србије. Сада руководи пројектом САНУ под нази-
вом Патолошка морфологија и морфолошко-кли-
ничке корелације у кардиоваскуларним болестима 
(укључујући и историјске аспекте).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Дугого-
дишњи је и веома активан члан Српског лекар-
ског друштва и његових секција за патологију, 
кардиологију и историју медицине. Био је пред-
седник Удружења патолога Југославије 1994–1998. 
године (почасни члан од 2016) и Удружења за 
атеросклерозу Србије од 2001, одржавши четири 
конгреса у САНУ. Члан је Европског и Међуна-
родног удружења за атеросклерозу и Европског 
удружења патолога, у којима је члан саветодав-
них одбора. Члан је Европског удружења за кар-
диоваскуларну патологију од његовог оснивања 
2000. Копредседник је Савеза српских и грчких 
лекара, а био је потпредседник Друштва српско-
грчког пријатељства и члан Друштва српско-ка-
надског пријатељства.

Један је од наших научника који имају највећи 
углед у свету. Као светски признати кардиопато-
лог, одржао је бројна предавања по позиву у ино-
странству. Никада није занемаривао ни стручно-
научне састанке код нас, на којима је такође 
одржао бројна предавања по позиву и уводна 
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предавања. Многе научне скупове лично је орга-
низовао и водио.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био члан уредништва American Journal of 
Cardiovascular Pathology. Сарадник је 14 домаћих 
часописа, међу којима су Српски архив за цело-
купно лекарство, Медицинска истраживања 
(главни уредник 20 година), Кардиологија, Acta 
biologiae et medicinae experimentalis (Приштина), 
Војносанитетски преглед итд.

Члан је Уређивачког одбора Српске енцикло-
пе дије (САНУ, Матица Српска и Завод за уџбе-
нике) и председник њене стручне редакције за 
медицину, стоматологију, фармацију и ветери-
нарску медицину (публиковане су до сада у три 
књиге одреднице слова А, Б и В).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. Ре-
довни је члан Академије медицинских наука Срп-
ског лекарског друштва, у чијем раду активно 
учествује. Био је један од организатора научних 
скупова Савремена дијагностика у кардиологији 
(1993), Дечја кардиологија данас (1994), Анеури-
зматска болест (1996) и Тромбоза у кардиологији 
и хирургији (2005) и предавач на неколико других 
скупова Академије. Редовно присуствује приступ-
ним предавањима кардиолога и патолога изабра-
них у Академију, као и многим другим научним 
скуповима и састанцима Академије.

Чланство и активности у Српској академији 
наука и уметности и другим академијама нау-
ка. За дописног члана САНУ изабран је 1974, а за 
редовног члана – академика 1983. године. Био је 
заменик секретара (1978–1988), а потом секретар 
Одељења медицинских наука и члан Председни-
штва САНУ (1988–1996). Председник је Одбора 
за кардиоваскуларну патологију. Био је председ-
ник Одбора за праћење развоја медицинских 
наука у Србији. Члан је четири друга одбора у 
САНУ. Члан је такође Матице српске. Инострани 
је члан Академије наука и умјетности Републике 
Српске (2008) и матичар за избор првих лекара у 
ову академију. Године 2016. изабран је за почас-
ног члана Мађарске академије наука.

Награде и признања. Добитник је бројних при-
знања, награда и одликовања међу којима су: Окто-
барска награда Града Београда за науку (1974), Ор-
ден рада са црвеном заставом (1988), Седмојулска 
награда Србије (1989), прва Награда „Академик Б. 
С. Ђорђевић“ (2000), Грамата захвалности Патријар-
ха Павла (2000), Награда Удружења универзитет-
ских професора Србије (2002), Награда Фондације 
„Браћа Карић“ (2003), Награда за науку Града Бео-
града (2011) и награде Српског лекарског друштва 
за животно дело (2010) и „Велики печат“ (2014). 

Носилац је Медаље Медицинског универзи-
тета Семелвајс у Будимпешти (1990), две златне 
медаље Удружења кардиолога Југославије, златне 

Академик Владимир Кањух, председник (седи у средини), са члановима и сарадницима свог Одбора за 
кардиоваскуларну патологију САНУ у Свечаној сали САНУ децембра 2015. године
Велики број чланова Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ израз је настојања aкадемика Кањуха, 
творца кардиоваскуларне патологије у Југославији и оснивача Београдске кардиопатолошке школе, да не-
прекидно окупља све научне раднике у области кардиологије и да подстиче, подржи и промовише њихов 
научноистраживачки рад. То је истовремено израз великог угледа који академик Кањух, кардиопатолог 
светскога гласа, ужива међу нашим лекарима и у друштву уопште. 



373

медаље Удружења кардиолога Босне и Херцего-
вине (2016), плакете медицинских факултета у 
Београду и Приштини и града Београда.

Сврстан је у Биографском лексикону (2006) 
међу 500 личности Срба који су обележили два-
десети век.

Подаци о  академику Владимиру Кањуху могу се наћи на интернет-страни биографија Српске академије 
наука и уметности http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Clan.aspx?arg=961  и на интернет-страни Академије наука 
и умјетности Републике Српске http://www.anurs.org/index.php?option=btg_clan&idradnik=110 , у књизи Чо-
ловић Р, уредник. Наставници Медицинског факултета у Београду, књига 2. Београд: Медицински факултет 
Универзитета у Београду; 2005; у биографским лексиконима Милановић М. Познати српски лекари. Београд, 
Торонто, 2005. и Срби који су обележили 20. век – 500 личности. Београд, 2006; у Cardios 2016. Београд, р. 76. 

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Основни биографски подаци. Миодраг Ко-
совчевић је рођен 20. фебруара 1929. године у 
Страгарима, подно планине Рудник, у близини 
Тополе, где је завршио основну четворогодишњу 
школу, а гимназију, од првог до осмог разреда, 
завршио је у Крагујевцу 1948. Исте године упи-
сао је Стоматолошки факултет Универзитета у 
Београду и дипломирао 1954. Као студент био је 
три године демонстратор на Клиници за стома-
толошку протетику.

Стручно и научно усавршавање. После ди-
пломирања запослио се у Дому здравља „Борис 
Кидрич“ у Београду, а 1957. године примљен је у 
радни однос на Стоматолошком факултету Уни-
верзитета у Београду. Специјализацију из пред-
мета Протетика са ортопедијом завршио је 1966. 
Године 1968. провео је три месеца на стручном 
усавршавању у Немачкој, на стоматолошким фа-
култетима у Диселдорфу и Тибингену. На 
краћем усавршавању и на научним скуповима 
био је у Швајцарској, Енглеској и Мађарској. Ха-
билитациони рад Елементи денталне кон-
струкције као саставни делови парцијалне про-
тезе одбранио је 1961. године, а докторску ди-
сертацију под насловом Прилог изучавању био-
лошких реакција у току припреме зуба за круни-
цу 1979. године на Стоматолошком факултету 
Универзитета у Београду.

Избор у наставничка звања. У звање аси-
стен та за предмет Стоматолошка протетика 
изабран је 1961. године, у звање доцента 1962, 
ванредног професора 1969, а редовног професо-
ра 1979. године.

Наставна делатност и функције на Стома-
толошком факултету Универзитета у Београ-
ду. Миодраг Косовчевић се од демонстратора на 
Клиници за стоматолошку протетику до настав-
ника Стоматолошког факултета залагао како за 

своје лично усавршавање, тако и за унапређење 
гране стоматологије којој је био посвећен. Поред 
извођења наставе (предавања, вежбе, семинари, 
курсеви) за редовне студенте Стоматолошког 
факултета, држао је предавања и водио специја-
лизације из предмета Стоматолошка протетика. 
Био је један од најактивнијих здравствених рад-
ника и педагога који је своја теоретска знања 
успешно преносио својим студентима и стома-
толозима и залагао се за њихову примену у 
пракси.

Био је ментор студентима у изради магистар-
ских и докторских радова, као и члан комисије 
за доделу звања примаријус.

Био је председник Управног одбора и Савета 
Управе клиника Стоматолошког факултета, а 
затим и њихов директор. У два мандата је био 
продекан Стоматолошког факултета, а затим је 
у два мандата биран за декана овог факултета 
(1983–1985, 1985–1987).

Значајно је допринео ширењу наставне базе 
Стоматолошког факултета Универзитета у Бео-
граду укључивши Клиничку болницу Града Бе-
ограда (данас Клиничко-болнички центар 
„Звездара“) у базу Стоматолошког факултета, 
што је омогућило унапређење наставе.

Стручна делатност. Проф. Косовчевић је го-
тово цео свој радни век провео на Стомато-
лошком факултету Универзитета у Београду, где 
је остварио своју стручну и научну делатност. 
Поље његовог интересовања била је фиксна сто-
матолошка протетика, а током свога рада непре-
кидно је пратио најсавременија достигнућа из 
ове области, настојећи да се што пре и што шире 
примењују у пракси. Посебну пажњу је посветио 
имплантологији као грани стоматолошке про-
тетике и својим стручним, педагошким и науч-
ним деловањем учинио да имплантологија нађе 

Проф. др Миодраг Косовчевић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду
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примену не само у протетици, него и у стомато-
логији уопште, посебно у трауматологији. Tреба 
истаћи његову ангажованост око унапређења 
стоматолошке службе Београда и Србије. Зна-
чајан је његов допринос код израде норматива 
времена стоматолошких услуга и стандарда оп-
реме у стоматолошкој служби.

Проф. Косовчевић је значајно допринео 
унапређењу рада на Клиници за стоматолошку 
протетику, а посебно као директор ове клинике. 
На тој функцији је био у два мандата: од 1989. до 
1991. и од 1991. до 1993. године. Пензионисан је 
1994. године, а отада ради у Стоматолошкој кли-
ници „Косовчевић“.

Научна делатност. Објавио је 54 научнa и 
стручнa рада у часописима, као и 56 радова који 
су приказани на стручним и научним скуповима 
у нашој земљи и иностранству. Са проф. Драга-
ном Марићем написао је уџбеник Стоматолош-
ка протетика – парцијална протеза (1978), који 
је публикован у два издања. Коаутор је и Прак-
тикума за извођење студентске наставe и уџбе-
ника за последипломске студије у СФРЈ Достиг–
нућа у стоматолошкој протетици (М. Сувин, Д. 
Брановачки и М. Косовчевић и сарадници).

Активности у Српском лекарском друштву 
и другим удружењима. Члан је Српског лекар-

ског друштва од 1954. године и Секције стомато-
лога, чији је био председник од 1980. до 1982. го-
дине. Био је и председник организационог коми-
тета VIII конгреса стоматолога Југославије (1984).

Био је члан Удружења протетичара Југосла-
вије и његов председник од 1980. до 1982. године. 
Такође је био један од оснивача (1990) и председ-
ник Удружења имплантолога Југославије.

Члан је Fédération dentaire internationale. Ак-
тивно је учествовао у раду светских стомато-
лошких конгреса одржаних у Јапану и Арген-
тини, а 1985. године у Београду, са члановима 
Академије медицинских наука Српског лекар-
ског друштва, организовао је веома успешно 
једини светски конгрес који се икада одржао у 
Југославији – 73. Конгрес Fédération dentaire 
internationale.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Члан је Академије медицинских наука од њеног 
оснивања 1976. године. Био је предавач на запа-
женом научном скупу Академије Обољења уста 
и зуба становништва СР Србије (1982).

Награде и признања. Добитник је Повеље 
Српског лекарског друштва. За запажени до-
принос организацији здравствене службе Срп-
ско лекарско друштво му је 1986. године доде-

Проф. др Миодраг Косовчевић је један од првих наставника Стоматолошког факултета Универзитета 
у Београду и један од најмлађих доцената на Београдском универзитету. Као особа с успешном 
каријером био је активан у научном, стручном и друштвеном раду, како Стоматолошког факултета, 
тако и Универзитета у Београду.
Велико интересовање током своје плодне каријере показивао је за проблеме готово целе стомато-
лошке струке, али је ипак највише дао у решавању и рехабилитацији пацијената с протетичким 
проблемима. Као дугогодишњи директор Клинике за стоматолошку протетику и декан Стоматолош-
ког факултета у два мандата, значајно је допринео унапређењу стоматолошке службе Београда, али 
и целе Србије. 
Иако пионир у многим областима, он је у свему остављао дубок печат. Није био „бучан“, али се увек 
далеко чуо. Његови научни потенцијали и идеје често су били кључни путоказ и водиља у решавању 
бројних протетичких проблема.
Друштвена ангажованост и организацијски капацитети су га такође поставили на врх многих лест-
вица. Био је активан учесник у раду светских конгреса стоматолога у Токију и Аргентини и један од 
најзаслужнијих за организацију Светског конгреса стоматолога који је одржан 1985. године у Бео-
граду. Као председник организационог одбора 73. Светског конгреса стоматолога лично је допринео 
успеху – научном, стручном и организацијском – овог величанственог скупа. Тада су на најбољи 
могући начин и најефикасније валоризоване стоматолошка наука и струка с ових простора, али и 
потврђене огромне могућности и перспективе наших људи за организацију великих скупова.
Ћутљив по природи, али ефикасан у свему, проф. Косовчевић је много радио и на личном усаврша-
вању. Боравио је на факултетима у Немачкој, Швајцарској, Енглеској и Мађарској и тако створио 
пут млађим колегама и сарадницима за усавршавање на бројним светским факултетима и 
универзитетима.

Проф. др Славољуб Живковић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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лио годишњу Награду за организацију здравс-
твене службе, а 2014. године Награду за живот-
но дело.

Стоматолошки факултет Универзитета у Бе-
ограду доделио му је Диплому за заслуге у осни-
вању и развоју Стоматолошког факултета (1973). 

Поводом 50 година Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду додељена му је Повеља 
у знак признања за допринос развоју факултета 
и унапређења његовог рада (1998). 

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем (1985).

Подаци о проф. др Миодрагу Косовчевићу могу се наћи у публикацијама: Гавриловић В. Библиографија 
Стоматолошког факултета Универзитета у Београду 1948–1978. Београд: Стоматолошки факултет; 1978. 
и Туцаковић Г, уредник. Биографије чланова,1976-1996. Београд: Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва; 1996. 
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Основни биографски подаци. Предраг Ла-
левић је рођен 1927. године у Пећи, где је завр-
шио основну школу и гимназију. На Медицин-
ски факултет Универзитета у Београду уписао се 
децембра 1945. године. Дипломирао је 1951. с 
одличним успехом.

Стручно и научно усавршавање. После од-
служења војног рока октобра 1952, почео је да 
ради на хируршком одељењу тек отворене бол-
нице „Др Драгиша Мишовић“, у којој је провео 
цео свој радни век (1952–1992). Анестезију су у 
то време изводили лекарски помоћници који су 
завршили курс из анестезије у Војномедицин-
ској академији. Специјализацију из анестезио-
логије започео је 1953. године на Војномедицин-
ској академији у Београду, код др Севера Кова-
чева, тада јединог анестезиолога. Као стипенди-
ста Светске здравствене организације провео је 
годину дана (1954/55) у Копенхагену, где је завр-
шио једногодишњу Школу анестезије Светске 
здравствене организације с одличним успехом. 
По повратку у Београд положио је специја-
листички испит из анестезиологије 1955. године. 
Октобра 1955. отишао је на Клинику „Мејо“ 

(САД), где је провео годину дана као стипенди-
ста те клинике. Искуство стечено у Данској и 
нарочито у Америци било је непроцењиво, јер је 
овладао анестезијом код интервенција које се у 
Европи нису радиле.

Хабилитaциони рад је одбранио 1957. године, 
а докторску дисертацију под насловом Губитак 
електролита преко назогастричне сонде у 
постоперативном току хируршких пацијената 
1974. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду. Године 1965. постао је 
примаријус.

Избор у наставничка звања. У звање доцента 
за предмет Хирургија (Анестезиологија) на Ме-
дицинском факултету Универзитета у Београду 
изабран је 1966. године, за ванредног професора 
1973, а редовног професора 1978. године.

Пионир савремене анестезиологије и учи-
тељ бројних генерација анестезиолога у Кли-
ничко-болничком центру „Др Драгиша Ми-
шовић“. По повратку из САД др Лалевић је ор-
ганизовао службу анестезије и реанимације по 
узору на центре у којима се усавшавао. Основао 
је Одељење за анестезију и реанимацију, које је 

Проф. др Предраг Лалевић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Професор Предраг Лалевић је био претеча савремене анестезије у нашој земљи. Деценијама је 
руководио специјалистичком наставом. Захваљујући истанчаном осећају и дидактичком дару, из-
бором тема и предавача, његова предавања четвртком у 17 сати, у болници „Др Драгиша Мишовић“ 
нису била само редовна (обавезна) предавања за специјализанте анестезиологије, већ су често 
прерастала у трибину. Предавања су држали угледни наставници Медицинског факултета у Београду 
– кардиолози, педијатри, фармаколози и др., а посећивали су их и лекари на специјализацији хи-
рургије и интерне медицине, као и млади специјалисти из ових области. Предавања су се често за-
вршавла дебатом и била су зачетак мултидисциплинарних студија а да то нисмо знали. Професор 
Лалевић је својом неисцрпном енергијом, личним примером и угледом у стручним круговима и 
друштву значајно допринео развоју и афирмацији анестезије у Југославији и Србији и знатно утицао 
на то да анестезија прерасте у анестезиологију. 

Проф. др Миомир Јовић
Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ 
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постало наставна база за анестезиологе из чита-
ве Југославије. Одељење је прерасло у Институт, 
а касније у Клинику за анестезију и реанимацију 
Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Ми-
шовић“. У том оквиру проф. Лалевић је уте-
мељио Школу анестезије и реанимације, кроз 
коју је, до његовог одласка у пензију 1992. годи-
не, прошло 570 лекара из читаве Југославије, а 
специјалистички испит полагало 700 лекара из 
Србије и других република некадашње државе.

Током свог радног века увео је и допринео 
увођењу и осавремењивању различитих метода 
лечења болесника. Првенствено је свакако допри-
нос у лечењу болесника с акутном респиратор-
ном инсуфицијенцијом, као што су полиомијели-
тис, тетанус и Гијен–Бареов синдром. У време 
једногодишњег боравка у Копенхагену и даље је 
било оболелих од полиомијелитиса који су трајно 
били на вештачкој вентилацији. По повратку из 
Америке замољен је да помогне болесницима на 
Клиници за инфективне болести који су оболели 
од полиомијелитиса, тетануса и Гијен–Бареовог 
синдрома. Његово искуство драматично је про-
менило резултате лечења, тако да је на Инфектив-
ној клиници радио пуних 11 година. 

Други значајан допринос дао је увођењем тех-
нике мишићне релаксације при извођењу елек-
троконвулзивне терапије (електрошокова) па-
цијентима на психијатријским одељењима, што 
је ову интервенцију учинило безбедном за ове 
болеснике. Увео је и бројне друге поступке, међу 
којима је дубока контролисана хипотермија код 
операција на срцу.

Научна делатност. Објавио је 163 стручна и 
научна рада и неколико уџбеника из ане сте-
зиологије и реанимације, који су били једини 
уџбеници из ове гране медицине и коришћени 
су у свим републикама бивше Југославије. Међу 
њима су Увод у анестезиологију и кардио пулмо-
налну реанимацију (1979) и Анестезиологија 
(издање 1986, 1993. и 1999), чији је био главни 
уредник. Аутор је књиге Кардиопулмонална це-
ребрална реанимација (1995) и Кардио пулмо-
нална церебрална реанимација (2005). Такође је 
аутор поглавља у уџбеницима Хирургија цен-
тралног нервног система (1976), Ургентна хи-
рургија (1984), Лекарски приручник и др.

Активности у Српском лекарском друштву 
и другим удружењима. Члан је Српског лекар-
ског друштва од 1952. године. Био је оснивач и 
први секретар Секције за анестезију и реани-
мацију Српског лекарског друштва, а затим и 
њен председник у два мандата. С екипом про-
фесора држао је предавања у скоро свим по-
друж ницама Српског лекарског друштва са те-
мом Акутни застој срца и кардиопулмонална 
реанимација. Био је члан Удружења анестези-
олога Југославије.

Члан је Удружења анестезиолога Америке 
(American Society of Anesthesiologist, 1956), Удру-
жења анестезиолога Минесоте (Society of Anesthe-
siologist of Minnesota) и Удружења лекара Фонда-
ције „Мејо“ (The Alumni Association of the Mayo 
Foundation) и почасни члан Научног медицин-
ског друштва Бугарске (1981).

Наслов чланка о проф. др Предрагу Лалевићу објављен у часопису Mayo Clinic Alumni. 
Поводом 100 година последипломске наставе на Клиници „Мејо” један број овог 
часописа био је посвећен лекарима који су се у њој усавршавали.
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Чланство и активности у Академији меди-
цин ских наука Српског лекарског друштва. 
Члан је Академије медицинских наука од њеног 
оснивања 1976. године. Био је председник Ака-
демије у три узастопна мандата, од 1990. до 1996. 
године. У периоду док је вршио функцију пред-
седника Академије одржана је прослава 20. го-
дишњице Медицинске академије (1976–1996), на 
којој су учествовали бројни чланови Академије 
и многи угледни гости.

Током свих протеклих година проф. Лалевић 
активно учествује у различитим активностима 
Академије. Одржао је предавања на симпозију-

мима Академије Реанимација и интензивна нега 
у интерној медицини (1982) и Клиника бола да-
нас (1986) и организовао симпозијум у спомен 
проф. др Манојлу Будисављевићу (1992) и сим-
позијум Трансплантација органа (1995). 

Награде и признања. Од стручних признања 
добио је: Награду „Др Иво Бетини“ за заслуге у 
развоју југословенске анестезиологије, Награду 
„Др Симо Милошевић“ за заслуге у развоју срп-
ске анестезиологије, три награде Српског лекар-
ског друштва – Награду за научноистраживачки 
рад (1986), Награду за животно дело (1995) и 
Награду „Велики печат“ (2007), Повељу Савеза 

Лалевић је анестезиолог који живи и ради у Београду, но слободно може да се каже да је Лалевић 
анестезиолог Југославије. Његов допринос развоју анестезиолошке службе је огроман у Србији, исто 
тако у Босни и Херцеговини и Црној Гори. У едукацији анестезиолошких кадрова он је водећа личност 
у Југославији. 
Ми можемо још много епитета да употребимо за нашег Лалевића, но то бисмо синтетизовали као 
оличење и синоним југословенске анестезиологије.

Из образложења за доделу Награде „Др Иво Бетини“ 
Интерсекцијски састанак анестезиолога Југославије, 1978.

Почетком септембра 1988. године сам као лекар на специјализацији из анестезиологије са реани-
матологијом дошао у КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ из једне велике болнице у унутра-
шњости Србије. Нисам сигуран колико сам дотад баш заволео своју специјализацију, али сам био 
уверен да већ могу самостално да радим јер сам то у својој болници силом прилика био принуђен.
Професор Лалевић је тих дана био одсутан. Гледајући своје нове колеге како раде, све је изгледало 
тако једноставно, да сам стекао утисак како немам шта ново да научим. Тада нисам размишљао о томе 
да таква једноставност произлази из велике стручности. Додуше, све време је владала опуштена ат-
мосфера уз коментаре: уживајте мало док не дође професор. Никако нисам схватао шта то значи.
Пред крај месеца је дошао Професор и ја сам га први пут видео. И данас се сећам као снег беле 
униформе, беспрекорно испеглане, на маркантном човеку, који је од првог тренутка зрачио ауто-
ритетом какав дотад нисам срео.
Атмосфера на клиници је одједном постала озбиљнија, свечана, академска. Професор је почео да 
нас испитује и да држи предавања. Ни данас ми није јасно како се све променило у мојој глави, али 
сам сигуран да је то учинио тај човек. Одједном сам разумео зашто се каже „знам да ништа не знам“. 
Никада пре нисам чуо да неко тако убедљиво прича о струци. Почела је да ми се открива права наука 
анестезиологије за разлику од заната који сам до тада учио. Чувена „предавања четвртком у пет“ су 
постала сеансе попут књижевних вечери. Неко је рекао да је „знање процес накупљања чињеница, а 
мудрост њихово поједностављивање“. Управо тако је професор Лалевић преносио знање на своје 
ученике и будио у њима усхићење које се може осетити само када отварате врата непознате науке.
Живот је хтео да данас радим на месту на којем сам упознао Професора. Сада, као зрео човек и 
искусан анестезиолог, могу да ценим то што је тај велики лекар урадио у својој струци и српској 
медицини. Он је дао анестезији овога простора крила којима је невероватном брзином стигла друге, 
већ етаблиране специјализације код нас. Учинио је да анестезиологију поштују сви и да схвате како 
се без ње не може.
Мале су могућности да неко понови оно што је професор Лалевић учинио за анестезију целог свог 
радног века. Срећан сам што ми је живот омогућио да будем део епохе коју је Професор својим 
животом и радом обележио. 

Проф. др Предраг Д. Стевановић
Катедра хирургије са анестезиологијом

Медицински факултет Универзитета у Београду
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лекарских друштава Југославије (1980), Повељу 
Српског лекарског друштва (1980. и 1987), Пове-
љу Капетан Миша Анастасијевић са златником 
(2012) и Повељу Удружења анестезиолога Босне 
и Херцеговине (2010).

Одликован је Орденом заслуге за народ са 
сребрним зрацима (1977), Орденом рада са сре-
бр ним венцем (1963) и Орденом заслуге за народ 
са златном звездом (1980) за улогу у лечењу 
председника Републике, Јосипа Броза Тита. До-
био је Плакету Града Београда (1984) и специјал-
но признање Града Љубљане за заслуге у лечењу 
председника Југославије у Клиничком центру у 
Љубљани. 

Носилац је и 25 страних одликовања: Вене-
цуе ле, Јапана, Авганистана, Кореје, Мексика, 
Португала, Демократске Републике Немачке, Ру-
муније, Финске, Непала, Аустрије, Египта, Мон-
голије, Камбоџе, Ирана, Шведске, Норвешке, 

Данске, Холандије, Луксембурга, Белгије, Ита-
лије, Ватикана, Етиопије и Судана.

Проф. Лалевић је 16 година био лекар пред-
седника Југославије, Јосипа Броза Тита, кога је 
пратио на свим путовањима у иностранство, 
укупно 110 пута. Током овог периода проф. Ла-
ле вић је уз председника пропутовао већи део 
света, укључујући све континенте осим Аустра-
лије, укупно 59 земаља, од којих је неке државе 
посетио више пута, као што је СССР, у којем је 
боравио у десет наврата. Без сумње, најтежи пе-
риод у професионалном животу проф. Лале вића 
представљало је четворомесечно лечење пред-
седника Тита 1980. године у Клиничком центру 
у Љубљани. Посебно је било тешко последњих 
68 дана болести, када је Тито био на респиратору 
и без свести, до 2. маја, када је након смрти пред-
седника искључио апарате који су одржавали 
његове животне функције.

Подаци о проф. др Предрагу Лалевућу могу се наћи у књизи Чоловић РБ, уредник. Наставници Медицинског 
факултета у Београду, књига 3. Београд: Медицински факултет Универзитета у Београду; 2006; у биограф-
ском лексикону Милановић М. Познати српски лекари. Београд,Торонто: М. Милановић; 2005; у Mayo Clinic 
Alumni 2015; 2:26
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Основни биографски подаци. Олга Литри-
чин, доајен српске и југословенске офталмо-
логије, рођена је 12. марта 1918. године у Кикин-
ди, у грађанској породици. Основну школу и 
гимназију завршила је у родном граду, матури-
рала 1936. године, те одмах потом започела сту-
дије на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду. Апсолвирала је 1941, а дипломирала 
1942. године, као друга у рангу у својој генерацији.

Лекарски стаж је обавила у Кикинди и Пе-
тровграду (данашњи Зрењанин). У јесен 1944. 
учествовала је у оснивању Војне болнице у Ки-
кинди и у њој радила као лекар, да би 1945. годи-
не била постављена за шефа Одсека за народно 
здравље цивилног санитета, а касније и за шефа 
Одсека за медицинску наставу Главног народно-
ослободилачког одбора АП Војводине.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
лизацију офталмологије започела је 1946. године 
у Новом Саду, а наставила и завршила 1949. у 
Београду. Завршила је и специјализацију пато-
логије и специјалистички испит положила с од-
личним успехом 1960. године на Институту за 
патологију Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду.

Докторску дисертацију под насловом Дејство 
јонизујућих зрачења на око одбранила је 1958. 
године и тиме постала прва жена доктор меди-
цинских наука на Београдском универзитету.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента на предмету Офталмоло-
гија на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду изабрана је 1949. године, за доцента 
1954, ванредног професора 1960, а редовног 
професора 1968. године. Учествовала је у редов-
ној, последипломској и специјалистичкој наста-
ви и дала свој пуни допринос квалитетном об-
разовању студената медицине и лекара.

Била је ментор у изради 12 магистарских теза 
и четири докторске дисертације, а у Офталмо-
патолошкој лабораторији Клинике за очне боле-
сти под њеним руководством је урађен хистопа-
толошки део седам докторских дисертација кан-
дидата из Босне и Херцеговине, Хрватске и Ср-
бије. У својству редовног професора офталмо-
логије по позиву држала је наставу (и руководи-
ла Очном клиником) у Новом Саду.

Рад на Клиници за очне болести. Осим пр-
вих година после дипломирања и самог почетка 
специјализације офталмологије, Олга Литричин 
је практично читав свој радни век провела на 
Очној клиници у Београду. Од 1954. године била 
је шеф клиничког одељења и стручни руководи-
лац у клиничкој згради у Вишеградској улици, 
до пензионисања у Београду (1978) по тада ус-
војеном закону. Потом је у периоду 1981–1985. 
године наставила да ради у Новом Саду, поста-
вљајући тамо на ноге модерну очну клинику и 
подижући лекарски и наставнички кадар који је 
наставио да ради по њеном коначном одласку у 
пензију.

Рано је осетила и схватила значај научног 
приступа практичним проблемима у медицини 
и тај став задржала и унапређивала, а ширила га 
је око себе и наметала га је другима; заправо сви-
ма који су се око ње нашли. Отуда потиче и пос-
већеност лабораторијском раду у практичној 
медицини, од времена борбе против трахома и 
Лабораторије за цитолошку дијагностику на 
Клиници, преко оснивања прве специјализова-
не лабораторије за клиничку патологију у дана-
шњем Клиничком центру Србије (1951. године, 
у време када се с тим почињало у Европи), па до 
кључне улоге у отварању Лабораторије за мик-
робиологију (коју је касније заиста унапредио и 
дуго водио проф. Паруновић). Ове лабораторије 

Проф. др Олга Литричин-Радин

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1981. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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– високо вредне у светским размерама, а за Кли-
нику и српску офталмологију заиста значајне – и 
рођене су и уздигле су се тако високо и дуго го-
дина су радиле, концентрисане само у оном делу 
Клинике где је била и радила Олга Литричин. 

У области клиничке офталмологије, Олга 
Литричин је у највећој мери заслужна за развој 
савремене дечје офталмологије и офталмоонко-
логије код нас, као и за увођење савремене дијаг-
ностике и терапије у другим областима офтал-
мологије. Увела је међу првима у свету (1968) 
локалну ексцизију меланома увее уз покушај 
очувања ока и вида. Сви тако оперисани болес-
ници су редовно контролисани до распада Југо-
славије. Резултати су били одлични. Значајно је 
унапредила хирургију орбите код нас. У време 
када конзилијарно одлучивање није било ин-
ституционализовано као данас (па чак није 
било ни обавезно) лично убеђење професорке 
Литричин да у дијагностици и лечењу тумора 
одлуке треба доносити тимски – учинило је кон-
зилијуме у области офталмоонкологије оба-
везним. Време када се то подразумева тек је кас-
није дошло.

Упоран рад и даноноћна залагања, неисцрпна 
лична мотивација и потпуна посвећеност послу 
који ради учинили су да се резултати виде и осе-
те и далеко ван Очне клинике и Медицинског 
факултета.

Трахом је био прва крупна преокупација Олге 
Литричин и током година она је дала кључни 
допринос искорењивању ове тешке ендемске 
болести код нас, не само као руководилац Савез-
не комисије за трахом, него и као директни учес-
ник бројних мукотрпних акција на терену. Био 
је то колосални напор једне генерације офтал-
молога код нас, који је крунисан успехом.

Лабораторија за патологију ока почела је с ра-
дом 1951. године, а за њено оснивање и дугого-
дишњи рад (сада већ више од 65 година, са 
трећом генерацијом школованих офталмопато-
лога и положена оба специјалистичка испита!) 
искључива заслуга припада Олги Литричин. У 
оквиру ње више година је постојао Центар Свет-
ске здравствене организације за цитолошку 
дијагностику трахома. Офталмопатолошка ла-
бораторија професорке Литричин једна је од 
најстаријих у Европи. Професорка ју је водила 
пуних 28 година. Као прва жена, изабрана је 
1967. године за једног од 35 чланова Европског 
офталмопатолошког друштва (ЕОРЅ) и остала 
активна у њему 20 година. Као почасни гост из 
Европе, по позиву је учествовала на састанку 
Америчког друштва за патологију ока (Verhoeff 
Society) 1977. године. Учешће Олге Литричин, 
као јединог патолога с ових простора, и Офтал-
мопатолошке лабораторије Очне клинике из 
Београда, као једне од девет у свету, у изради 
Међународне класификације тумора ока (СЗО, 
у периоду 1973–1978), публиковане 1980. године 
(24. свеска у издању СЗО), највиши су домет ју-
гословенске патологије на том пољу. 

Школована у Каиру, Паризу, Сан Франциску, 
Ајова Ситију, Бостону, Њујорку, Балтимору, Фи-
ладелфији и Вашингтону, као саветник Светске 

На Клиници за очне болести у Београду, али и у српској и југословенској офталмологији, професорка 
Литричин оставила је дубок траг. Своју тежњу ка професионалној коректности, стручној изврсности 
и сталном подизању квалитета свога рада моћно је ширила на околину и преносила на сараднике. 
Став о медицини заснованој на доказима (о чему се толико говори у последње време, најчешће као 
о некој савременој оријентацији у данашњој медицини) био је нешто што се подразумева тамо где 
ради Олга Литричин. Стална провера сопствених стручних ставова и резултата који се постижу била 
је правило на Очној клиници у то време. Знање страних језика (говори четири страна језика) и ши-
роко медицинско образовање олакшавали су Олги Литричин да помно прати све што се догаћа у 
медицини и офталмологији у свету и да стално буде у току. Била је сигурна да се без знања страних 
језика, сталног читања и директног комуницирања са светом не може више бити одличан офталмолог 
и искрено није разумела оне који су мислили да може. Уосталом, имала је и учитеље који су могли 
томе да је науче. У то време, Очна клиника се брзо развијала у европски значајан офталмолошки 
центар, у чему је учествовала читава генерација офталмолога (понетих и сопственим радом и личним 
тежњама, као и могућностима које су им биле пружене), али је лични допринос који је томе дала 
Олга Литричин – заиста велики.

Време које је Олга Литричин провела на Кли-
ници за очне болести биће запамћено као вре-
ме дисциплине, реда и рада, време сталног 
учења и брзог стручног напретка и време када 
је за Очну клинику у Београду и за њене лабо-
раторије знао читав свет.
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здравствене организације провела је доста годи-
на и у четири европске земље (1963–1970), једној 
афричкој (1976) и у шест држава на Далеком Ис-
току (1979. и 1983).

Научна делатност. Професорка Литричин је 
аутор 144 публикована рада. Сви су сачувани и, 
осим комплета који чува сама професорка, сви 
радови се налазе укоричени и сваком су дос-
тупни на Институту за офталмологију Клинич-
ког центра Србије. Целокупан списак радова 
објављен је као посебан прилог свесци XXXIV 
часописа Acta Ophthalmologica, која је била пос-
већена њеном 90. рођендану. Више од трећине 
радова објављено је у страним часописима на 
четири страна језика (један и на латинском!), 
махом у врхунским светским публикацијама. 
Читаве свеске престижног часописа Revue 
internationale de trachome испуњене су радовима 
наших аутора који су били активни у борби за 
искорењивање трахома код нас и у свету, међу 
којима Олга Литричин заузима заиста истакну-
то место. До 1992. године наведени радови су 
цитирани у страној литератури 123 пута, а у 
домаћој још 217 пута, уз више вредних цитата 
у страним књигама и монографијама, у којима 
је публикована и оригинална иконографија 
Олге Литричин. Према подацима добијеним 24. 
децембра 2015. године од Универзитетске биб-
лиотеке „Светозар Марковић“ у Београду (Web 
of Science, 1996–2015), нађено је још 76 цитата. 
Иако непотпуни, ови подаци говоре сами за 
себе, а свежи цитати (до средине 2015) чланака 
публикованих пре неколико деценија слика су 
високе и трајне вредности ових радова.

Међу публикацијама налазе се и оне од капи-
талног значаја: Тумори ока (1988, написана и 
објављена у позном животном добу), неколико 
значајних поглавља у чувеном уџбенику Офтал-
мологија за студенте медицине (укупно 12 издања 

у периоду 1965–1997), у којем је увек била један 
од уредника, а за новија издања и главни покре-
тач и носилац посла, публикација Светске здрав-
ствене организације Histological Typing of Tumours 
of the Eye and Its Adnexa, објављена истовремено 
на четири светска језика, деценијама је служила 
као путоказ и ослонац офталмопатолозима ши-
ром света, а превод ове класификације тумора на 
латински језик, Typologia histologica tumorum oculi 
eiusque adnexorum, једна је од само три свеске ове 
значајне едиције Светске здравствене организа-
ције које су преведене и на латински језик. Многе 
од својих најзначајнијих радова Олга Литричин 
публиковала је и у домаћим часописима и тиме 
дала свој допринос врло завидном нивоу и угледу 
који су ти часописи у то време имали.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Олга Ли-
тричин је дугогодишњи члан Српског лекарског 
друштва. Била је секретар и председник Офтал-
молошке секције Српског лекарског друштва, 
члан Управног одбора Подружнице Српског ле-
карског друштва за Београд и почасни председ-
ник Офталмолошке секције Друштва лекара 
Војводине Српског лекарског друштва.

Увек је била и остала изузетно цењена у струч-
ним круговима. Била је члан Египатског и Фран-
цуског офталмолошког друштва (1953), Европског 
офталмопатолошког друштва (1967), почасни члан 
Америчког друштва за патологију ока (1977), 
Међународног комитета експерата за трахом 
(1962), Експертског саветничког панела за трахом 
и предохрану слепила (1965), члан Студијске групе 
за рано откривање стања која могу да воде слепилу 
(Копенхаген, 1968–1970), Управног одбора Међу-
народне организације против трахома (Париз) и 
Удружења Proctor (Сан Франциско).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Била је члан уређивачких одбора часописа 

Чланови научне групе за израду Међународне 
хистолошке класификације тумора ока 1975. го-
дине у Женеви. Стоје слева надесно: F. Contreras 
(Лима, Перу), P. Dhermy (Париз),  J. Babel (Женева), 
R. Greer (Аустралија), Sir N. Ashton (Лондон), L. H. 
Sobin (СЗО), S. R. Andersen (Копенхаген). Седе: G. 
G. Ziangirova (Москва), L. E. Zimmerman (Вашинг-
тон), O. Litričin (Београд).
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Српски архив за целокупно лекарство, Acta 
Ophthal mologica Iugoslavica, Југословенски оф-
талмолошки архив (Сарајево) и Медицински 
преглед (Нови Сад).

Чланство и активности у Академији меди-
цин ских наука Српског лекарског друштва. 
Редовни је члан Медицинске академије од њеног 
оснивања 1976. године. Када је Академији 1980. 
године поверен задатак да изабере примаријусе 
од 120 пријављених кандидата, проф. Литричин 
је изабрана за члана комисије Интернистичке 
научне групе. 

У знак признања за њен допринос раду Ака-
демије и њене изузетне резултате у офталмоло-

гији, Академија ју је 1981. године унапредила у 
почасног члана.

Награде и признања. Добитница је Захвал-
нице (1975) и Награде за животно дело Српског 
лекарског друштва (1999), Награде за животно 
дело Удружења офталмолога Србије (2014) и 
бројних спомен-плакета и захвалница.

Добитница је Златне медаље за трахом 
(Париз, 1975). 

Носилац је Ордена рада са златним венцем 
(1965), Ордена заслуга за народ са сребрним 
зрацима (1973) и Ордена заслуга за народ са 
златном звездом (1979). Добитник је Награде 
ослобођења Војводине (1987).
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Проф. др Зоран Латковић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Основни биографски подаци. Јован В. Ми-
ћић је рођен 9. септембра 1928. године у Годови-
ку (Пожега) у угледној сељачко-трговачкој по-
родици која се на Златибор доселила из Херце-
говине са Пиве. Реалну гимназију у Ужицу упи-
сао је 1939. године. Школовање се прекидало 
током ратних година, па је матурирао 1947. го-
дине с одличним успехом и био ослобођен пола-
гања матуре. На Медицински факултет Универ-
зитета у Београду уписао се 1947. године и као 
одличан студент био стипендиста Владе Репу-
блике Србије. Дипломирао је 1954, као најбољи 
студент своје генерације. Током студија био је 
три године демонстратор на Институту за хи-
сто логију и ембриологију Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду.

Стручно и научно усавршавање. По одслу-
жењу војног рока 1954. године примљен је у рад-
ни однос на Другој интерној клиници Медицин-
ског факултета у Београду, а рад је наставио на 
Интерној клиници А, која је настала спајањем 
Прве и Друге интерне клинике. Специјализацију 
из интерне медицине завршио је 1959. године 
положивши специјалистички испит с одликом. 
Хабилитациони рад одбранио је 1966. године, а 
докторску дисертацију под насловом Стање 
коре надбубрежних жлезда у дијабетичној не-
фропатији 1969. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду.

Усавршавао се у САД на Harvard University, 
Brigham & Women’s Hospital и Joslin Institute 
(Бостон).

Избор у наставничка звања. У звање аси-
стен та за предмет Интерна медицина на Меди-
цин ском факултету Универзитета у Београду 
изабран је 1960. године, у звање доцента 1970, 
ванредног професора 1975, а редовног профе-
сора 1980. године. 

Наставна делатност и функције на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду. 
Поред редовне наставе из интерне медицине на 
Медицинском факултету у Београду, учествовао 
је у свим видовима последипломске наставе и 
иновацијама знања из области ендокринологије, 
дијабетеса и болести метаболизма. Био је шеф 
Катедре за редовну наставу из интерне медици-
не и председник Интердисциплинарне катедре 
за ендокринологију, дијабетес, болести метабо-
лизма и ензимологију за последипломске сту-
дије. Био је председник Комисије за научно-нас-
тавна и здравствена питања, секретар Комисије 
за кадровска питања Медицинског факултета у 
два сазива и дугогодишњи председник Комисије 
за полагање специјалистичког испита из интер-
не медицине. 

Био је члан Колегијално-пословодног органа 
Медицинског факултета, продекан, а од 1983. до 
1985. године декан Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду.

Обављао је и истакнуте функције на Београд-
ском универзитету: био је члан Скупштине и 
Научно-наставног већа Универзитета у Београ-
ду и председник Универзитетског већа.

Поред рада на Медицинском факултету у Бе-
ограду проф. Мићићи је учествовао у извођењу 
додипломске наставе за студенте медицине у 
Крагујевцу и Приштини. Поред тога, био је пре-
давач на магистарским студијама на медицин-
ским факултетима у Новом Саду, Нишу, Приш-
тини и Загребу. 

По одласку у пензију радио је у European Cen-
tre for Peace and Development of the United Nations, 
University for Peace (ECPD) у Београду, где је био 
на функцији директора Међународне интерне 
клинике, директора биомедицинских наука и 
председника Одбора за уже специјализације и 

Проф. др Јован Мићић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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докторате. На том универзитету је изабран у 
звање професора емеритуса.

Проф. Мићић је био ментор при изради број-
них студентских научних радова, магистарских 
теза и докторских дисертација. 

Стручна делатност. Читав свој радни век пос-
ветио је стручном и научном раду у области ен-
докринологије и дијабетеса, те унапређењу орга-
низације здравствене службе везане за ове гране 
интерне медицине. Радећи на Интерној клиници 
А постављен је за начелника Одељења за ендок-
ринологију, дијабетес и болести метаболизма 
(1970–1985). Био је председник Управног одбора 
и заменик председника Колегијално-пословод-
ног органа ове клинике. Године 1985. изабран је 
за првог директора новоосноване Клинике за 
ендокринологију, дијабетес и болести метаболи-
за Клиничког центра Медицинског факултета 
Универзитета у Београду. Био је оснивач и први 
директор Института за ендокринологију, дијабе-
тес и болести метаболизма и на тој дужности 
остао до одласка у пензију 1993. године.

Проф. Мићић се бавио различитим пробле-
мима из ендокринологије, дијабетеса и болести 
метаболизма, а посебно је изучавао неуроендо-
крини систем, надбубрежне жлезде, штитасту 
жлезду и хормон-зависне туморе. Један је од ос-
нивача Ендокринолошке лабораторије на Онко-
лошком институту у Београду. Био је члан Од-
бора за оснивања Завода и Института за шти-
тасту жлезду и метаболизам и програма „Чиго-
та“ на Златибору. У овој установи био је од њеног 
оснивања консултант, руководилац Одсека за 
науку, а затим председник Управног одбора. 

Научна делатност. Објавио је 450 научних и 
стручних радова у домаћим и међународним ча-
сописима и зборницима: 65 у међународним ча-
сописима, 157 у домаћим часописима. Први ра-
дови су били из свих грана интерне медицине, да 
би се касније потпуно посветио изучавању ендо-
криних жлезда, дијабетеса и болести метаболи-
зма, патологије надбубрежних жлезда, штитасте 
жлезде и неуроендокринологије. Својим радови-
ма је учествовао на бројним међународним и до-
маћим конгресима, симпозијумима и научним 
скуповима из области ендокринологије, дијабе-
теса и болести метаболизма. Организовао је 
број не симпозијуме и научне састанке у нашој 
земљи с међународним учешћем. Одржао је ве-
лики број предавања у подружницама и секција-
ма Српског лекарског друштва, покрајинама и 

другим републикама, а по позиву је држао и пре-
давања на научним скуповима, конгресима и 
универзитетима у нашој земљи. 

Учествовао је у писању нашег првог уџбеника 
Интерна медицина, уредника Станоја Стефано-
вића, а у последњем, десетом издању (1994), био 
је уредник поглавља „Ендокринологија“. Био је 
коаутор неколико монографија: Специјална кли-
ничка физиологија, уредника С. Стефановића 
(1990), Diabetes mellitus, уредника Д. С. Ђурића 
(1980), Клиничка ендокринологија – одабрани 
случајеви, у којој је био главни уредник, Аденоми 
хипофизе, у сарадњи са Д. Драгутиновићем 
(1992), Клиничка имунологија (2002), у којој је 
један од уредника и писац поглавља, Матица 
здравља (2005) и Настава интерне медицине 
(2006) са коаутором Д. Мицићем.

Био је руководилац два научноистраживачка 
пројекта које је финансирао Републички СИЗ за 
науку: Изучавање етиопатогенезе идиопатског 
хирзутизма и Изучавање Ц-19 стероида у ети-
опатогенези малигних и бенигних тумора дојке.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва. Био је секретар Уп-
равног одбора и потом члан Председништва 
Српског лекарског друштва, председник жирија 
за доделу награда Српског лекарског друштва 
лекарима, стоматолозима и најбољим дипломи-
раним студентима медицине и стоматологије у 
СР Србији и председник Комисије Српског ле-
карског друштва за доделу звања примаријуса. 

Био је генерални секретар V конгреса лекара 
Србије (1967), а затим председник VI конгреса 
лекара Србије (1971), који је одржан у Врњачкој 
Бањи.

Један је од оснивача Ендокринолошке секције 
Српског лекарског друштва и први секретар, затим 
председник и почасни председник ове секције. 

Био је члан Председништва Савеза лекарских 
друштава Југославије. Оснивач је Удружења ен-
докринолога Југославије и његов први генерални 
секретар. За допринос у целокупној професио-
налној каријери Удружење ендокринолога Југо-
славије доделило му је звање ендокринолога.

Члан је Европског удружења за тиреоидеу 
(ЕТА) и Европске неуреоендокринолошке асо-
цијације (ЕNЕА).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан Уредништва часописа Српски ар-
хив за целокупно лекарство и један од оснивача и 
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члан Уређивачког одбора часописа Endokrinologia 
Iugoslavica, који је излазио у Љубљани.

Рад у републичким телима за науку, здрав-
ство и образовање. Проф. Мићић је био пред-
седник Одбора за изучавање малигних болести 
у Републичком СИЗ-у за науку и члан Одбора за 
ендокринологију, болести метаболизма и ензи-
мологију, Већа за науку Републичке заједнице 
науке СР Србије и Комитета за науку СР Србије. 
Такође је био члан Скупштине и Извршног од-
бора Републичке заједнице за образовање и 
председник Комисије за програме ове скупшти-
не, те члан Скупштине Заједнице медицинских 
факултета СФРЈ и Матичне комисије за осни-
вање Медицинског факултета у Крагујевцу.

Био је члан жирија за доделу Октобарске награ-
де Града Београда. Биран је за одборника Социјал-
но-здравственог већа Скупштине града Београда и 
председника Комисије за програме Већа за после-
дипломске студије, а био је и члан Координационог 
тела Завода за заштиту здравља СР Србије.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 

Био је члан Одбора за оснивање Медицинске 
академије Српског лекарског друштва и одмах 
по оснивању постао члан Научне подгрупе за 
поремећаје штитасте жлезде. Члан Председни-
штва Академије био је од 2010. до 2014. године. 
Био је предавач на научним скуповима Акаде-
мије Класификација и лечење дијабетес мелиту-
са (1985) и Гојазност (1994). 

Награде и признања. Добитник је бројних 
повеља, диплома и захвалница Медицинског фа-
култета у Београду, Српског лекарског друштва, 
ИНЕП, Републичког СИЗ-а за науку и образо-
вање, Института на Златибору и Европског цен-
тра за мир и развој. Добио је повељу с плакетом 
„Вук Врховец“ 1981. године у Загребу.

Добитник је две значајне награде Српског ле-
карског друштва: Награде за научноистраживач-
ки рад (1980) и Награде за животно дело (2010).

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрним венцем (1973) и Орденом рада са злат-
ним венцем (1984). Носилац је Седмојулске на-
граде за животно дело (1988). 

Подаци о проф. др Јовану Мићићу могу се наћи у публикацијама: Чоловић РБ, уредник. Наставници Меди-
цинског факултета у Београду, књига IV. Београд: Медицински факултет; 2007. и Јевтић М. Вертикале Јована 
Мићића. Београд: Европски центар за мир и развој; 2001.

Присећајући се дугогодишњег рада с професором др Јованом Мићићем, de facto од 1976. године до 
његовог одласка у пензију, желео бих да истакнем једну његову племениту особину која се састоји 
у томе да увек стане иза својих сарадника и да нађе праву реч охрабрења. Било је ситуација у мојој 
академској каријери када је требало ући у жестоку борбу с конкуренцијом, а речи професора 
Мићића су биле: „Мали, обавезно конкуриши, па да видим како ће да те заобиђу.“ Некако вас такве 
речи охрабре и дају вам додатни елан. Највероватније да је такав став проф. др Мићића проистекао 
из његовог животног пута – паметан и амбициозан, стигао је из родног Годовика, од оца Вучка до 
декана Медицинског факултета Универзитета у Београду. И када смо код оца Вучка, научили смо и 
проф. др Michael-а Besser-а, чувеног енглеског и европског ендокринолога, да каже како је то рекао 
отац Вучко, што је професор Мићић користио често током својих бриљантних излагања. Наиме, 
професор M. Besser је једно своје излагање у свечаној сали Српске академије наука и уметности 
завршио речима ‘и како то рече отац Вучко’, добивши при томе велики аплауз.
Сећам се и боравка у Бостону, на Универзитету Харвард, 1988. године са професором Мићићем. 
Његова велика жеља је била да посети ендокринолошку школу на овом универзитету, која се убраја 
у најеминентније школе овога типа у свету. Заједно смо посетили тадашњег руководиоца, чувеног 
професора Williams-а. Успомена на овај боравак је заједничка слика професора Мићића и мене на 
улазу у Харвард, која стоји у мом кабинету.
Сећања из периода који траје већ 40 година заиста има много, и нека ова поменута буду само мали 
прилог биографији мог учитеља и драгог пријатеља, декана и једног од оснивача сада већ познате 
београдске ендокринолошке школе.

Академик Драган Мицић
Српска академија наука и уметности
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Основни биографски подаци. Драгомир 
Младеновић је рођен 8. новембра 1919. године у 
Градашњици крај Лесковца. Матурирао је у 
лесковачкој гимназији 1938. и исте године упи-
сао Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду. Студије је прекинуо због Другог светског 
рата. У Народноослободилачку војску ступио је 
1944. године. Био је на дужности санитетског 
референта батаљона и учествовао у сузбијању 
пегавца у екипи Централног хигијенског завода. 
Почетком 1945. године је рањен и демобилисан. 
Као ратни војни инвалид и питомац Инвалид-
ског дома наставио је студије медицине и дипло-
мирaо 1948. године с просечном оценом 9,25. 

Стручно и научно усавршавање. Истог ме-
сеца по дипломирању  на Медицинском факул-
тету започео је лекарски стаж, који је обавио у 
клиникама Медицинског факултета у Београду. 
После обавезног лекарског стажа примљен је на 
место клиничког лекара Гинеколошке клинике 
Медицинског факултета у Београду. На специја-
лизацију из гинекологије и акушерства дошао je 
на позив доц. др Новака, који га је запазио током 
лекарског стажа и био му први начелник и учи-
тељ. Специјалистички испит из гинекологије и 
акушерства положио je 1952. године с одличном 
оценом. Хабилитациони рад Рана дијагноза гр-
лића материце одбранио је 1953. године. С про-

фесором Новаком асистирао је у неколико опе-
рација чувеном америчком гинекологу проф. 
Меигсу током његовог гостовања у Београду 
1953. године.

На последипломском усавршавању био је 
1956. године у Универзитетској клиници у Лон-
дону и Гинеколошкој клиници у Паризу. Провео 
је четири месеца 1965. године на студијском пу-
товању по Америци. Учествовао је на Међуна-
родном семинару о планирању породице 1972. 
године у Вашингтону.

Избор у наставничка звања. За асистента 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду за предмет Гинекологија и акушерство иза-

бран je 1951. године. За доцента је изабран 1954, 
за ванредног професора 1965, а за редовног про-
фесора 1972. године. 

Наставна делатност. Велику пажњу посвећи-
вао је извођењу практичне и теоретске наставе за 
студенте редовних и последипломских студија 
Медицинског факултета Универзитета у Београду. 
Више од 25 година је био прво члан, а потом пред-
седник Комисије за полагање специјалистичког 
испита из гинекологије и акушерства. Такође је 
био дугогодишњи члан Комисије за полагање спе-
цијалистичког испита из опште медицине. 

У болници и на Медицинском факултету ор-
ганизовао je бесплатне курсеве и семинаре за 

Проф. др Драгомир Младеновић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Почасни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Проф. Младеновић je pођен у околини Лесковца. Кaо дете је очигледно провео много времена с 
људима који су учествовали у Првом светском рату, јер је све време, до краја радног века, у опера-
ционој сали, док је оперисао, певао песме које су певали ратници док су прелазили Албанију, на 
Крфу и Солунском фронту.
Био је рањен у рату, у колено. Хтели су да му ампутирају ногу. Он је узео пиштољ и рекао да му нико 
не прилази, јер ће га убити. Да не би заспао, седео је у углу собе и читао књигу „Три мускетара“. 
Плашио се да ће, ако заспи, бити на превару ухваћен и да ће му ногу ампутирати. Успео је да сачува 
ногу, на коју је целог живота храмао, али је ишао без помагала.

Проф. др Душан Станојевић
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последипломско усавршавање специјалиста ги-
некологије. Многим лекарима био je ментор, 
члан или председник комисије на одбрани маги-
старских и докторских дисертација.

Четири године је био хонорарни наставник, а 
26 година хонорарни директор Школе за бабице 
у Београду, тада једине у Србији. Под његовим 
руководством ова школа је из ниже прерасла у 
средњу. Три године је био наставник Средње ме-
дицинске школе. При оснивању Више медицин-
ске школе у Београду изабран је за професора по 
позиву и ту дужност обављао десет година.

Стручна делатност и допринос развоју Ги-
неколошко-акушерске клинике „Народни 
фронт“ у Београду. У гинеколошкој болници 
„Народни фронт“ распоређен је 1957. године за 
заменика тадашњег директора, проф. Петра 
Костића, а њихов задатак био је да оснују нас-
тавну базу Медицинског факултета Универзите-
та у Београду. На тој дужности остао је до 1963, 
када се вратио у Гинеколошко-акушерску кли-
нику Медицинског факултета. Одмах по повра-
тку изабран је за члана, а касније за председника 
Управног одбора ове клинике. Нешто касније 
изабран је за члана, а потом и председника Са-
вета Клинике.

За директора Гинеколошко-акушерске кли-
нике „Народни фронт“ постављен је 1969. годи-
не и ову функцију обављао је до 1981. Током 
мандата дао је видан допринос финансијском, 
материјалном и организационом опоравку бол-
нице (враћање дугова, грађевинска реконструк-
ција и обнова инвентара). Посебан допринос 
дао је осавремењивању стручног рада, набавци 
савремених дијагностичких и лабораторијских 
апарата, увођењу нових метода рада, развоју 
стручних и научних достигнућа. Настојао је да 
се за рад у болници примају најстручнији лекари 
и друго медицинско особље. Анонимним анке-
тама консултовао је пацијенткиње о понашању 
лекара и осталог медицинског и немедицинског 

особља, што се користило за побољшање квали-
тета рада.

Проф. Младеновић је дао значајан допринос 
различитим областима гинекологије и акушер-
ства. Бавио се хируршким лечењем и цитостат-
ском терапијом малигних обољења женских 
полних органа. Настојао је и да афирмише Бео-
градску школу оперативне гинекологије код нас 
и у иностранству и упростио хируршку технику 
многих гинеколошких операција. Посебно се 
бавио планирањем породице, што је поставио и 
као главну тему једног конгреса лекара Србије. 
Истраживао je с америчким ауторима утицај и 
појаву Rh изоимунизације у трудноћи, а због 
рада на овом пројекту боравио је 1978. године у 
Сједињеним Америчким Државама.

Проф. Младеновић је остварио дугогодишњу 
сарадњу са бројним клиникама у Европи и орга-
низовао размену лекара (Сегедин, Стразбур, 
Познањ, Праг, Базел). Упућивао је лекаре на уса-
вршавање и у друге земље (Немачка, САД). Об-
разовао је бројне кадрове у области гинеколо-
гије и акушерства, а посебно у хируршким тех-
никама. У болници „Народни фронт“ специја-
лизирао је гинекологију и акушерство и едуко-
вао велики број лекара из наше земље и многих 
других земаља (Ирак, Судан, Јордан, Сомалија, 
Етиопија, Нигерија).

Пензионисан је 1985. године.
Активности у Српском лекарском друштву 

и другим удружењима. Проф. Младеновић је 
био веома активан члан Српског лекарског 
друштва. У неколико мандата је био члан Пред-
седништва Гинеколошко-акушерске секције, 
секретар и потпредседник Секције у по једном 
мандату и у два мандата председник Секције. 

Два пута је биран за председника Српског ле-
карског друштва и ову функцију обављао од 
1969. до1973. године. Током његовог мандата 
прослављена је 1972. године стота годишњица 
Српског лекарског друштва.

Проф. Младеновић је био изузетно одан струци и болесницима. Сматрао је да се клиника мора 
неговати, да лекар мора да има медицину у својим чулима, а тек када та чула закажу, користе се 
помоћне методе у медицини.
Сматрао је да су пацијенти увек у праву и несебично им је излазио у сусрет. Једном приликом је 
оперисао жену с одмаклим стадијумом карцинома јајника. Ја сам му асистирао и у једном тренутку 
рекао да је случај тежак и да не треба више да се мучи. Одговорио ми је: „Гос’н Дуле, ако ја сада ову 
жену затворим, то значи да ју више нико неће оперисати.“ Знао је колика је одговорност на њему и 
зато је сваком случају прилазио веома озбиљно.

Проф. др Душан Станојевић
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Био је члан Удружења гинеколога и опстетри-
чара Југославије (УГОЈ) и председник овог удру-
жења од 1968. до1972. године.

Члан је Научног друштва Србије и Научног 
друштва Грузије, те почасни члан Удружења ги-
неколога Пољске, Чехословачке, Румуније, 
Мађарске, Бугарске и лекара Балканске уније.

Активности у републичким и савезним тели-
ма за здравство и образовање. Био је члан и 
учествовао у раду неколико комисија и савета из 
области здравства и образовања на савезном и ре-
публичком нивоу. Био је члан Просветног и Здрав-
ственог савета Србије, те члан и у једном мандату 
председник Савета за планирање породице. 

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Проф. Младеновић је с професорима Чедоми-
ром Илићем и Петром Стефановићем, високим 
функционерима Савеза лекарских друштава 
Југославије и Српског лекарског друштва, био 
један од оснивача Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва. Био је члан коми-
сије која је саставила Правила о раду Академије 
и критеријуме за избор у Академију, и члан пр-
вог Председништва Академије. За почасног чла-
на Академије изабран је 1981. године.

Научна делатност. Објавио је више од 200 
научних радова у домаћим и страним часописи-
ма. Написао је и објавио атлас Гинеколошке опе-
рације, а његова књига Гинеколошке операције: 

основи оперативне технике доживела је два из-
дања. Учествовао је у писању уџбеника из гине-
кологије и акушерства за студенте медицинског 
факултета. Написао је уџбеник из гинекологије 
и акушерства за средње медицинске школе (пе-
дијатријског, општег и акушерског смера) и при-
ручник из гинекологије и акушерства за студен-
те и лекаре опште медицине. Поред тога, учест-
вовао је у писању неколико стручних и популар-
них медицинских публикација, међу којима су: 
Лекарски приручник Српског лекарског друштва, 
Мој лекар др Александра Костића, Мала енцик-
лопедија и др.

Учествовао је и одржао предавања на многим 
светским и националним конгресима, међу који-
ма се издвајају конгреси у Женеви (1954), Бечу, 
Токију (1979), Москви, Сан Франциску (1982) и 
Берлину (1986). Осим наведених учествовао је и 
на Конгресу удружења гинеколога САД (Лос 
Анђелес), конгресима у Минхену, Хамбургу и 
Франкфурту, националним конгресима францу-
ског говорног подручја (Париз), као и на конгре-
сима лекара балканских земаља (Истанбул два 
пута, Атина, Букурешт, Софија).  

Награде и признања. Добитник је неколико 
награда Српског лекарског друштва: Награде за 
научноистраживачки рад, Награде за животно 
дело, а 2009. године додељено му је највеће при-
знање Српског лекарског друштва – Награда 
„Велики печат“.

За рад професора Младеновића везане су многе смешне ситуације, јер је он изузетно духовит човек. 
Најсимпатичнија је она из 1972. године, када се славила стогодишњица постојања Српског лекарског 
друштва. Главна прослава је била у Дому синдиката. У првом реду је био партијски врх Србије: Бранко 
Пешић, Латинка Перовић, Марко Никезић, а скупу је председавао проф. Младеновић, који је тада био 
председник Српског лекарског друштва. У једном моменту Младеновићев пријатељ, професор из Турске, 
устаје да поздрави скуп. Прилази Младеновићу и пита га на којем језику да поздрави присутне – на тур-
ском или на енглеском. А он му одговара да може да поздрави на којем год хоће. Професор из Турске 
је одлучио да се скупу обрати на турском. После његовог поздрава др Младеновић је објаснио да их је 
гост из Турске поздравио на своме језику, јер сматра да су за петсто година имали довољно времена да 
тај језик науче. То што га нису научили – њихов је проблем. Наравно да је ова упадица изазвала општи 
смех. Када су професору из Турске објаснили зашто се присутни смеју, није му било право.
Плашио се да лети авионом, па је за Америку ишао бродом. 
Године 1996. повео сам професора Младеновића и његову супругу Љиљану на Охрид, куда сам 
путовао са својом супругом Снежаном. На Охрид сам често одлазио да бих оперисао, а Младено-
виће сам повео да се проведемо. После рата Македонија није имала медицински факултет, па су 
сви студирали у Београду. Када су професорови школски другови чули да је дошао на Охрид, одмах 
су се окупили. Отишли смо код једног од њих кући, а он је имао списак студената из 1946. и 1947. 
године. Читао је једно по једно име, а др Младеновић је знао ко је од њих жив. То су све били угледни 
професори медицинских факултета у Београду и Скопљу.

Проф. др Душан Станојевић, гинеколог и акушер
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Добитник је Седмојулске награде Србије.
Носилац је пет високих одликовања Југосла-

вије: Ордена рада првог степена, Ордена рада са 

црвеном заставом, Ордена рада са златним вен-
цем, Ордена братства и јединства II реда и Ор-
дена заслуга за народ I реда.
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Клиника за гинекологију и акушерство 

Клинички центар Србије, Београд
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Основни биографски подаци. Лазар Попо-
вић је рођен 4. јануара 1926. године у Футогу. 
Основну школу и гимназију завршио је у Новом 
Саду. Медицински факултет Свеучилишта у 
Загребу уписао је 1945, а дипломирао 1952. 
године.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
лизацију из радиологије започео је 1953, а спе-
цијалистички испит положио 1956. године на 
Медицинском факултету Универзитета у 
Београду.

Хабилитациони рад Рендгенолошка дијагноза 
туберкулозе бубрега одбранио је 1956, а доктор-
ску дисертацију под насловом Реновазографија 
у дијагностици бубрега: клинички и експеримен-
тални рад 1982. године на Медицинском факул-
тету Универзитета у Новом Саду.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента на предмету Радио-
логија на Медицинском факултету Универзитета 
у Новом Саду изабран је 1961. године. После од-
бране хабилитационог рада изабран је за доцента 
1966, а за редовног професора 1982. године.

На новосадском факултету предавао је ради-
ологију студентима редовних и последиплом-
ских студија. Био је ментор у изради четири ма-
гистарске тезе и две докторске дисертације.

Стручна делатност. По завршетку студија за-
послио се у Главној покрајинској болници у Но-
вом Саду, а потом је примљен у Институт за ра-
диологију Клиничке болнице у Новом Саду, где 
је радио до пензионисања 1991. године. Био је 
начелник Службе дијагностике овог института.

Радиолошка дијагностика болести бубрега и 
уринарног система и контрастна средства су две 
области којима је посвећивао највише пажње у 
свом стручном и научном раду и дао највећи 
допринос. Први је у Југославији увео лимфогра-

фију и кавографију, а код деце селективну рено-
вазографију и селективну катетеризацију супра-
реналних вена. Поред тога, увео је перкутану 
катетеризацију вертебралних артерија. 

Научна делатност. Објавио је 32 научно-
стручна рада у домаћим часописима и три у 
страним. Аутор је књиге Рендгенски филм и ње-
гова обрада (1972) и коаутор монографија Лук-
сантна аномалија кука у Војводини (1975) и 
Стечена обољења левог срца (1996), у којој је ау-
тор поглавља Рендгенска дијагностика срца.

Активности у Српском лекарском друштву 
и другим удружењима. Одмах по завршетку сту-
дија укључио се у рад Српског лекарског друштва, 
најпре у новосадској подружници, а затим у По-
крајинском одбору Друштва лекара Војводине 
Српског лекарског друштва. Био је председник 
Подружнице у Новом Саду у три мандата, пот-
председник Покрајинског одбора Друштва лека-
ра Војводине Српског лекарског друштва, а у јед-
ном мандату и председник тог одбора.

У Рендгенолошкој секцији вршио је све функ-
ције – од секретара до председника, а ову потоњу 
је обављао у три мандата.

Био је потпредседник Удружења радиолога 
Југославије.

Одлично знање немачког језика омогућило 
му је да буде врло активан у европским кругови-
ма и удружењима. Био је један од пет оснивача 
Давоских курсева, најпознатијих курсева из ра-
диологије, и на њима учествовао 19 пута. Ови 
курсеви се и данас одржавају и један су од нај-
значајнијих едукативних курсева и школа у ра-
диологији. Такође је био члан Оснивачког коле-
гијума Светског удружења за лимфографију. 
Држао је предавања на свим југословенским 
конгресима од 1960. до 1980. године, као и на 
светским конгресима радиологије у Минхену 

Проф. др Лазар Поповић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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1959. године, Риму 1967. и Мадриду 1975. годи-
не. По позиву је држао предавања у Цириху 
1976. и 1978. године, а у Брегенцу 1979.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Од 1972. до 1990. године био је члан Редак-
ционог одбора часописа Медицински преглед. 
Био је и члан Уређивачког одбора часописа Acta 
Radiologica.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 

Редован је члан Академије медицинских наука 
од њеног оснивања 1976. године. Активно је 
учествовао у раду Академије, посебно њеног 
војвођанског огранка.

Награде и признања. Добитник је многих 
признања Српског лекарског друштва: Дипломе, 
Повеље, Плакете Друштва лекара Војводине и 
Награде за животно дело, која му је додељена 
1996. године.

Одликован је Орденом рада 1972. године.

Проф. др Лазар Поповић је рођени Новосађанин и потомак једне од најстаријих и најугледнијих 
војвођанских породица, за коју се прича да је код ње ручавао и боравио Јохан Штраус док је скупљао 
материјал за компоновање валцера „На лепом плавом Дунаву“. Син је апотекара, господин у правом 
смислу те речи; висок, танак, одмерен, елегантан, прецизан и јасан у изражавању.
Професора сам први пут срела још док сам била студент. Имао је обичај да током предавања сту-
денте изненади питањем о неком ретком синдрому, тако да је и мене прозвао испед целе генерације, 
поставио рендгенски снимак плућа и чекао да разрешим налаз прогресивног емфизема који је 
закључио као vanishing lung, што ја тада нисам знала. Наравно да сам дане провела у нервирању због 
тога, питајући се какав је то начин – па тек смо кренули да учимо радиологију! Тек много касније 
сам схватила да је то била претеча интерактивног учења и да је, као човек који је много путовао и 
боравио у разним срединама, већ тада схватао колико је важно анимирати и активно укључити 
студенте у образовни процес.
Професор Поповић се у своме стручном раду бавио болестима уринарног система, али као стручњак 
који је пратио све светске токове и био пријатељ с највећим европским радиолозима свога доба, 
окренуо се и интервентној радиологији и први у тадашњој Југославији увео лимфографију и каво-
графију, а код деце селективну реновазографију и катетеризацију супрареналних вена.
Када сам пре неколико година била на Међународном дијагностичком курсу у Давосу, разговарала 
сам с почасним и садашњим члановима организационог одбора, који представљају апсолутне ауто-
ритете у светској радиологији. Не могу да опишем колико сам била поносна што долазим с одељења 
где је радио проф. Поповић. Светски признати стручњаци, на које и дан-данас гледамо са страхо-
поштовањем, с много пијетета и дивљења причали су о његовом раду, посвећености и вишегодишњем 
ангажману. Старије колеге су га одлично познавале, јер је одлазио током годишњих одмора у 
Швајцарску и замењивао их у већ тада развијеним приватним радиолошким ординацијама, али и 
на клиници.
Никада током разговора није повишавао тон, а своје стручно мишљење излагао је аргументовано и 
ненаметљиво. Виталан и бритког ума и у својим деведесетим годинама, проф. др Лазар Поповић је 
занимљив саговорник, пун разних анегдота и сећања из богатог космополитског живота, од којег се 
може много научити.

Проф. др Сања Стојановић, професор радиологије 
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
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Основни биографски подаци. Љубиша Ра-
кић је рођен 11. априла 1931. године у Сарајеву, 
од оца Миодрага и мајке Вукосаве Николић, 
просветних радника. Прва четири разреда ос-
новне школе завршио је у Сарајеву, а гимназију 
у Београду. На Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду дипломирао је 1955. године. 
Током студија био је демонстратор на Инсти-
туту за физиологију Медицинског факултета, 
где је суделовао и у истраживачком раду.

Стручно и научно усавршавање. Хабилито-
ван је 1960. године. Специјалистички испит из 
биохемије положио је 1970. Докторску дисерта-
цију под насловом Кортикална инхибиција и 
субкортикални инхибиторни утицаји одбра-
нио је 1972. године на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду.

Усавршавао се на Институту академика П. К. 
Анохина у Москви (1956) и Институту за истра-
живање мозга Калифорнијског универзитета у 
Лос Анђелесу (1961/62).

Избор у наставничка звања. По дипломи-
рању 1956. године запослио се као асистент на 
Катедри физиологије Медицинског факултета 
Универзитета у Београду. Године 1961. изабран 
је у звање доцента, 1969. у звање ванредног, а 
1974. у звање редовног професора за предмет 
Физиологија и биохемија. Од 1971. је и професор 
на последипломским студијама из области неу-
робиологије на Београдском универзитету.

Активности на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду и другим универзи-
тетима у земљи и иностранству. Проф. Ракић 
је цео свој радни век (1956–1996) провео на Ме-
дицинском факултету у Београду, где је поред 
учествовања у настави и научноистраживачком 
раду обављао и многе значајне функције, а исто-
времено је дао велики допринос развоју других 

факултета у земљи и оснивању и развоју неко-
лико истакнутих научних институција.

Био је шеф Катедре физиологије и биохемије 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду. По одласку проф. др Милутина Нешковића 
у пензију и раздвајања Института за физиоло-
гију и биохемију октобра 1974. године, постао је 
управник Института за биохемију и ту функцију 
вршио четири године. У периоду 1980–1984. го-
дине био је декан Медицинског факултета у Бе-
ограду, а током 1983. и 1984. председник Зајед-
нице медицинских факултета СФРЈ. Био је пред-
седник Матичне комисије за оснивање медицин-
ских факултета у Приштини и Подгорици.

Шездесетих година прошлог века основао је 
Лабораторију за неурофизиологију (данас 
Одељење за неуробиологију) на Институту за би-
олошка истраживања „Др Синиша Станковић“ 
Београдског универзитета и Међународну лабо-
раторију за истраживање мозга у Котору под по-
кровитељством UNESCO и Националног инсти-
тута за здравље америчке владе, у којима је током 
скоро четири деценије радило неколико десетина 
научника из многих земаља, пре свега Сједиње-
них Америчких Држава и Совјетског Савеза.

Од краја шездесетих до почетка осамдесетих 
година неколико пута је био стални гостујући 
професор Универзитета у Калифорнији у Лос 
Анђелесу, а током осамдесетих, на Бајлор колеџу 
за медицину у Хјустону. Одржао је бројна преда-
вања по позиву на универзитетима и научним 
институтима у СССР, САД, Великој Британији, 
Француској, Пољској, Мађарској, Румунији, Бу-
гарској, Италији, Немачкој, Египту, Израелу, 
Либији и Албанији, као и на свим универзите-
тима у бившој Југославији.

Велики број његових сарадника били су или 
су и даље професори на скоро свим универзите-

Академик Љубиша Ракић

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1974. 
Професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду
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тима бивше Југославије и универзитетима у 
САД, земљама бившег СССР, Канаде, Енглеске, 
Немачке, Италије, Египта, Албаније, Мађарске.

Научна делатност. Објавио је више од 500 
радова у целини (две трећине у страним науч-
ним публикацијама), шест монографија у ино-
странству и три у земљи, а био је и један од ауто-
ра пет уџбеника. Публиковани радови и мо-
нографије су врло често цитирани у компетент-
ној научној литератури.

Истраживања проф. Ракића обухватају об-
ласт централног нервног система и, најшире гле-
дано, односе се на изучавање неуролошке основе 
понашања. Постављајући у центар истраживања 
изучавања основних нервних процеса раздра-
жење и инхибицију, разматра их с аспекта неко-
лико научних дисциплина: неурофизиолошких, 
биохемијских, имунолошких и еволуционих. 

Резултати истраживања проф. Ракића могу се 
сврстати у неколико група: 1) регулациони ме-
ханизми раздражења и инхибиције у централ-
ном нервном систему; 2) биохемијска организа-
ција централног нервног система; 3) биолошки 
ритмови у мозгу; 4) истраживање неуроимуно-
логије и пластичности мозга; 5) еволуциона би-
охемија и физиологија мозга с посебним на-
гласком на регулационој улози медијатора нер-
вног система у процесима ране ембиогенезе; 6) 
крвно-мождана баријера; 7) централни нервни 
систем и рак и генска терапија тумора.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1955. године и 
бројних међународних и југословенских науч-
них друштава: Међународне организације за 
истраживање мозга при UNESCO, Краљевског 
друштва за медицину у Лондону, међународних 
друштава физиолога, биохемичара, неуролош-
ких наука, неурохемичара, биолошке психи-
јатрије, неурофармакологије, развојне неуроло-
гије и других. Почасни је члан Свесавезног дру-
штва физиолога и биохемичара СССР „Павлов“ 
и Британског друштва за изучавање мозга и 
понашања. Као предавач по позиву учествовао 
је с рефератима на неколико међународних кон-
греса физиолога, биохемичара, неурохемичара, 
неуролога, стручњака развојних неуролошких 
наука. 

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Дуго година био је члан уређивачких одбора 
неколико међународних и домаћих професио-
налних часописа, међу којима су: Neuropharma-
cology, Developmental Neuroscience, Neurologia et 
Psihiatria, World and I, Yugoslavica Physiologica и 
Pharmacologica Acta.

Чланство и активности у Српској академи-
ји наука и уметности, Академији медицинских 
наука Српског лекарског друштва и другим 
академијама. За дописног члана Српске акаде-
мије наука и уметности изабран је 1974, а за ре-

Књига Љубиша Ракић – путеви и визије у развоју неуронаука садржи 
радове академика Ракића и сарадника објављене током пола века 
његовог научноистраживачког рада

Књига је посвећена професору Љубиши Ракићу поводом обеле-
жавања његовог 75. рођендана

Ова књига обележава 50. годишњицу Београдске школе неуробио-
логије и 50 година научне активности њеног оснивача, професора 
Љубише Ракића. На самом почетку свог научног рада 1956. године 
професор Ракић је основао Лабораторију за електрофизиологију и 
понашање на Одељењу за физиологију Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду. Шездесетих година прошлог века професор 
Ракић је основао Лабораторију за неурофизиологију, неурохемију 
и молекуларну неуробиологију (данашње Одељење за неуробиоло-
гију) на Институту за биолошка истраживања Универзитета у Београ-
ду. Под покровитељством Унеска и Националног института за здра-
вље Сједињених Америчких Држава, професор Ракић је основао 
Међународну лабораторију за истраживања мозга у Котору, у Црној 
Гори. У свим овим лабораторијама десетине научника с простора 
бивше Југославије и из земаља широм света (највише из САД и не-
кадашњег Совјетског Савеза) радили су више од пола века.
 Уредници
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довног члана 1983. године. Члан је Црногорске 
академије наука и умјетности, Академије наука 
и умјетности Босне и Херцеговине, Академије 
наука и умјетности Републике Српске, Акаде-
мије наука и уметности Косова. Инострани је 
члан Академије наука СССР – сада Руске акаде-
мије наука, Њујоршке академије наука, Евро-
азијске академије наука, Европске академије 
наука и уметност са седиштем у Салцбургу и 
Европске академије наука, уметности и литера-
туре са седиштем у Паризу.

У Српској академији наука и уметности током 
више од 42 година, поред непрекидног учешћа у 
истраживачким пројектима и организовању на-
учних скупова, обављао је и многе значајне функ-
ције. Био је потпредседник САНУ у два мандата 
(2008–2015) задужен за научни рад и међународ-
ну сарадњу, члан Председништва САНУ, пред-
седник Заједничког комитета за сарадњу Савета 
Академија наука и уметности Југославије и На-
ционалне академије наука САД. Председник је 
Међуодељењског одбора за биомедицинска ис-

траживања и Програмског комитета Савета Ака-
демија наука Југоисточне Европе.

Осамдесетих година изабран је за члана, а за-
тим за потпредседника Саветодавног комитета 
за медицинска истраживања Светске здравстве-
не организације и члана регионалног бироа 
Светске здравствене организације за Европу.

Редовни је члан Академије медицинских на-
ука Српског лекарског друштва од њеног осни-
вања 1976. године, а својим активним учешћем 
у раду Академије допринео је њеном напретку и 
угледу.

Награде и признања. Добитник је Седмојул-
ске награде (1968) и Награде АВНОЈ-а (1977) за 
научни рад. 

Српско лекарско друштво доделило му је 
2011. године своју највећу награду – „Велики 
печат“.

Добитник је и Медаље Павлова за истражи-
вање централног нервног система, Медаље Се-
ченова за изучавање неуробилогије мозга и Пла-
кете Универзитета у Јерусалиму.

Подаци о академику Љубиши Ракићу могу се наћи на интернет-страни биографија Српске академије наука 
и уметности http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Biografije/LjubisaRakic01.pdf и у књизи Чоловић РБ, уредник. 
Наставници Медицинског факултета у Београду, књига 2. Београд, 2005.
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Основни биографски подаци. Светомир 
Стожинић је рођен 1932. године у Прибоју. Ос-
новну школу завршио је у Јасики код Крушевца, 
а гимназију у Приштини. На Медицински факул-
тет Универзитета у Београду (шестогодишњи 
програм) уписао се 1951, а дипломирао 10. де-
цембра 1957. године међу првима у својој 
генерацији.

Стручно и научно усавршавање. После оба-
вљеног општег лекарског стажа и две године 
радног искуства, 1961. године започео је спе-
цијализацију интерне медицине у Општој бол-
ници у Косовској Митровици. Завршну годину 
специјализације обавио је на Интерној клиници 
Б у Београду, а специјалистички испит положио 
с одличним успехом децембра 1964. године. Ма-
гистарске студије из кардиологије похађао је 
1966. и 1967. године, а магистарску тезу одбра-
нио 1971. Докторску дисертацију под насловом 
Упоредна анализа стања кардиоваскуларног сис-
тема код појединих група индустријских радни-
ка у производњи и рафинерији олова одбранио је 
1975. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду.

Савезни савет за координацију научних де-
латности упутило га је децембра 1966. године на 
стручно-научно усавршавање и специјализацију 
из кардиологије у институције Министарства 
здравља и Академије медицинских наука СССР 
у Москви. Након завршених последипломских 
студија и обављеног специјалистичког стажа из 
кардиологије, крајем 1968. године с одличним 
успехом завршио је специјализацију кардиоло-
гије (академски степен), добивши описну оцену 
„показао дубоко знање, одличан“. Ова специја-
лизација је накнадно нострификована у нашој 
земљи. Године 1973. поново је боравио у Инсти-
туту кардиологије „А. Л. Мјасников“ (данас Кар-

диолошки научни центар Руске Федерације) на 
тромесечном студијском научном усавршавању 
из кардиологије. Касније су уследили краћи (ви-
шенедељни) студијски боравци ради упозна-
вања добре клиничке праксе и савремених дос-
тигнућа из кардиологије у врхунским карди-
олошким центрима: 1977. године у Прагу, 1979. 
године у Варшави и 1994. године у Тел Авиву и 
Јерусалиму. Комисија за сарадњу с међународ-
ним здравственим организацијама Југославије 
и Европски регионални биро Светске здравс-
твене организације изабрали су проф. др Свето-
мира Стожинића да као представник Југосла-
вије буде учесник на семинару посвећеном фи-
зиолошким методама дијагностиковања и ле-
чења у кардиологији и усаглашавању термино-
логије из кардиологије, који је одржан 1970. го-
дине у Софији.

Стручна делатност и допринос оснивању 
бројних институција. Прво запослење добио је 
у Здравственој станици „Трепча“ у Звечану као 
лекар и шеф Амбуланте са стационаром за про-
фесионалне болести (капацитета од 30 постеља). 
Као специјалиста интерне медицине, децембра 
1964. године вратио се у Општу болницу у Ко-
совској Митровици, где је постављен за шефа 
Одсека кардиологије, а након оснивања Меди-
цинског центра и за помоћника директора за 
медицинске послове (1966–1967), да би шест ме-
сеци 1966. године био и вршилац дужности ди-
ректора овог центра. Из Косовске Митровице је 
1972. године прешао у Универзитетски клинич-
ки центар у Приштини, где је 1974. године осно-
вао Интерну клинику, на чијем је челу од њеног 
оснивања био директор. На Интерној клиници 
основао је прву коронарну јединицу на Космету 
и био њен шеф од 1975. до 1979. године, а потом 
и први завод за кардиологију, чији је начелник 

Проф. др Светомир Стожинић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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био од 1973. до 1983. године. Јуна 1983. прешао 
је у Београд, на радно место заменика директора 
и шефа Одељења за превентивну кардиологију 
Завода за хронична обољења и геронтологију.

Скупштина Републике Србије изабрала га је 
у Студијску групу која је од 24. септембра до 5. 
октобра 1973. године посетила водеће карди-
олошке центре европских земаља према редо-
следу који је предложио Ж. Фајфер из Светске 
здравствене организације: у Швајцарској, Дан-
ској, Енглеској, Шкотској и Ирској. Циљ ове по-
сете био је да се упознају искуства најразвије-
нијих кардиолошких центара и предложи 
Скупштини Србије доношење Закона о органи-
зацији Института за кардиологију Србије.

У периоду 1985–1989. године био је директор 
Градског завода за хитну медицинску помоћ у 
Београду. Током вршења те функције истовре-
мено је био и председник Одбора за хитну меди-
цинску помоћ Југославије и Србије, када је кон-
ципирао и сачинио Стручно-методолошке ос-
нове и упутства за рад у прехоспиталној ур-
гентној медицини. Такође је иницирао и припре-
мио предлоге и документацију да се уведе спе-
цијализација ургентне медицине и оформе ис-
тоимена наставна база и катедра на свим меди-
цинским факултетима у Србији. Био је ментор у 
изради специјалистичких, магистарских и док-
торских радова из ургентне медицине.

Јуна 1989. године прешао је у Клиничко-бол-
нички центар „Бежанијска коса“, где је основао 
Интерну клинику и био њен управник од 1992. 
до пензионисања 1999. године. Такође је радио 
на формирању наставне базе Медицинског фа-
култета у КБЦ „Бежанијска коса“ за предмете 
Интерна медицина и Хирургија. Избором за ре-
довног професора овог факултета водио је 
наставу и вежбе са студентима у овој наставној 

бази. Организовао је, руководио и предавао на 
два двогодишња последипломска студија: „Ср-
чане аритмије од ћелије до болесничке постеље 
и срчана инсуфицијенција“ (1995/1996) и „Иму-
нолошке и алергијске болести“ (1997/1998).

Студијски боравци проф. Стожинића у мно-
гим научно-стручним центрима у иностранству 
омоућили су му да се упозна с врхунским науч-
ним и стручним достигнућима и њиховој при-
мени у кардиологији. Користећи најбоља иску-
ства из праксе, основао је савремени Завод за 
кардиологију, Коронарну јединицу, Јединицу за 
хемодијализу у Приштини и Лабораторију за 
токсикологију олова у Приштини и Звечану. У 
Центру за мултидисциплинарне студије Универ-
зитета у Београду увео је предмет Савремене 
дијагностичке методе у биомедицинским наука-
ма. У Градском заводу за хитну медицинску по-
моћ у Београду основао је Стручно-методолош-
ки центар, савремену Службу хитне медицинске 
помоћи, и био коистраживач пројекта „Време и 
здравље“ у сарадњи с Републичким хидромете-
оролошким заводом.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За доцента на Медицинском факултету 
Универзитета у Приштини за предмет Интерна 
медицина изабран је 1971. године, у звање ван-
редног професора 1975, а редовног професора 
1982. године. Биран је за продекана овог факул-
тета 1972. године и потом реизабран још два 
пута. На Медицинском факултету у Приштини 
1975. године допринео је оснивању Стомато-
лошког одсека, који је касније прерастао у Сто-
матолошки факултет.

На Универзитету у Приштини био је прорек-
тор у два мандата (1973–1979). Као проректор 
био је биран 1979. године за шефа Југословенске 
ректорске делегације која је у Варшави учество-

Посета академика Евгенија Ивановича Чазова, по-
знатог руског кардиолога и добитника Нобелове 
награде за мир (у средини), Клиничко-болничком 
центру „Бежанијска коса“. Поред академика Чазо-
ва на слици су проф. др Светомир Стожинић, ди-
ректор Интерне клинике, и проф. др Момчило Ба-
бић, директор КБЦ „Бежанијска коса“.
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вала на Ректорској конференцији Европе. Током 
свог дугогодишњег активног наставничког рада 
(1971–1999) као професор на Медицинском фа-
култету у Приштини и у Београду, и као профе-
сор по позиву у Центру за мултидисциплинарне 
студије Београдског универзитета, успешно је 
образовао бројне генерације лекара и стомато-
лога. Био је ментор студентима у изради радова 
уже специјализације (30), магистарских теза (20) 
и докторских дисертација (10), те члан бројних 
испитних комисија лекара, специјалиста и супс-
пецијалиста и комисија које су промовисале 
нове наставнике и сараднике. Био је и рецензент 
многих књига и уџбеника.

Као професор по позиву предавао је у нашој 
земљи и иностранству: Москва, Сухуми, Сочи, 
Лењинград, Кијев, Праг, Варшава, Њу Делхи, Је-
русалим, Будмипешта, Софија.

Научна делатност. Током дугогодишњег на-
учног стваралаштва објавио је 30 књига, више 
од 400 стручних и научних радова и 44 поглавља 
у књигама. У својим монографијама и другим 
публикацијама целовито и енциклопедијски је 
обрадио најзначајније области кардиологије и 
ургентне медицине, укључујући и превенцију. 
Најзначајније су следеће монографије: Превен-
тивна кардиологија (1981), Бол у грудима (1989), 
Ангина пекторис (1987, 1990), Инфаркт миокар-
да (1991), Акутни коронарни синдроми (1996), 
Синдроми с болом у грудима (1997), Коронарна 
болест срца и дијабетес мелитус (1997), Клинич-
ка електрофизиологија срчаних аритмија 
(1998), Напрасна срчана смрт (1993), Филозо-
фија живота (2010), Исхемијска болест срца – 
рано откривање и лечење (2016) и Како сачува-
ти здравље (2016). О стресу, као великом савре-

меном проблему, објавио је неколико моногра-
фија, с освртом на теорију и емпирију, односно 
праксу: Стрес и соматизација (1994), Стрес – 
здравље – болест (2001), Стрес и срце (2003), 
Књига о стресу (2009).

Књига Стенокардија (1990), оригинално из-
дање на руском језику, према евиденцији Ми-
нистарства штампе СССР, цитирана је само у 
години када је издата више од хиљаду пута у 
бројним монографијама, уџбеницима, водичи-
ма, практикумима и часописима.

Проф. Стожинић је био учесник многих кон-
греса кардиолога: у Токију (1978), Паризу (1980), 
Москви (1982), Рио де Женеиру (1982), Амстер-
даму (1995), Минхену (2004). На њима је пред-
ставио своје научне радове (реферисао је 10 ра-
дова) и богато искуство.

Учествовао је као главни истраживач или ко-
истраживач у седам пројеката. Био је главни ис-
траживач у пројектима: Загађење радне средине 
у металургији олова „Трепча“ – последице и мере 
заштите (1970–1980), Индикатори услова рада 
и здравственог стања у металургији олова „Тре-
пча“ и мере превенције (1981–1985) и Кардиова-
скуларна обољења – откриће кардиоваскуларног 
синдрома у интоксикацији оловом (1971–1975). 
Наведена истраживања и открића о штетном 
утицају олова на здравље омогућили су проф. 
Стожинићу да као савезни народни посланик 
предложи доношење Закона о бенефицираном 
радном стажу свима који су изложени утицају 
олова и обојених метала. Био је истраживач или 
сарадник у следећим истраживачким студијама 
и пројектима: Клиничко-епидемиолошка сту-
дија коронарне болести срца и дијабетес мели-
тус (1975–1978), кооперативна епидемиолошка 

„Ритам срца“ је књига која потврђује да је мало људи, и у нас и у свету, 
који живећи и радећи по законима свести, савести, хуманости и љубави, 
спојише све људске вредности у једном бићу. Да је то могуће потврђује 
и ова импресивна животна прича академика Светомира Стожинића, који 
је од ратног сирочета, неуморним залагањем, вером, упорношћу, знањем 
и бриљантним стваралачким радом, успео да достигне највише домете у 
животу, струци и науци, што потврђују висока друштвена и стручна 
признања.
Ова занимљива књига још једном нас уверава да све што у себи има вере, 
наде, љубави, позитивне енергије и хуманости остаје да траје.

Академик Љубиша Ракић
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студија Светске здравствене организације 
Здравствено стање и потребе остарелог стано-
вништва (1978), Епидемиологија есенцијалне 
хипертензије у различитим етничким групама 
Југославије (1972–1978) и Утицај времена на 
здравље људи (1987–1988).

Активности у Српском лекарском друштву 
и другим удружењима. Више од 40 година акти-
ван је члан Српског лекарског друштва. Био је 
потпредседник Покрајинског одбора Српског 
лекарског друштва за Космет (1973–1978) и члан 
Међуакадемијског одбора за кардиоваскуларну 
патологију Савета академије за науке и уметнос-
ти СФРЈ (1978–1991). Био је члан Председни-
штва Кардиолошке секције Српског лекарског 
друштва (1981–1984. и 2009–2015), Научног већа 
Српског лекарског друштва (1981–1984), Коми-
сије за међународну сарадњу Председништва 
Савеза лекарских друштава Југославије (1982–
1983) и Комисије за примаријат Српског лекар-
ског друштва (1988–1992). Члан је Кардиолош-
ког удружења Србије.

Члан је Међународног удружења за превен-
тивну кардиологију (од 1978. године) и Европ-
ског кардиолошког друштва (од 2004. године).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Проф. Стожинић је председник Редакционог 
одбора Библиотеке „Академија“ од 2007. године, 
потпредседник Научног савета Задужбине „Ан-
дрејевић“ од 2014. и члан Уредништва часописа 
Medical Data од 2011.

Активности у раду републичких и савезних 
државних органа. Био је биран за републичког 
посланика Скупштине Србије (1963), посланика 
Скупштине СФРЈ (1969–1974), одборника 
Скупштине Града Београда у два мандата (1991–
1998) и члана Извршног одбора Скупштине Града 
Београда задуженог за здравство. У скупштинама 
Србије и Југославије био је потпредседник одбора 
за здравље у Социјално-здравственом већу.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва и 
другим академијама. На оснивачкој Скупшти-
ни Медицинске академије, 15. децембра 1976. 
године, изабран је за редовног члана, а на истој 
седници и за члана Надзорног одбора. Године 
1977. изабран је за члана Научне групе за интер-
ну медицину и у подгрупу за хипертензију. Зајед-
но с професорима и члановима Академије Пред-

рагом Каличанином и Драгољубом Слијепче-
вићем био је суорганизатор научног скупа с 
међународним учешћем Стрес – здравље – бо-
лест (2001).

После избора за члана Медицинске академије 
1976. године уследили су избори за иностраног чла-
на Бугарске националне академије медицинских 
наука (1998), за иностраног редовног члана Руске 
академије медицинских наука (1999) и за редовног 
члана и доживотног почасног председника Српске 
краљевске академије иновационих наука (СКАИН 
– 2010). Године 2008. у Москви иза бран је за почас-
ног професора у Московском облас ном научноис-
траживачком институту (Цен тру) МОНИКИ, на 
Медицинском факултету за последипломске сту-
дије и специјализацију лекара.

Награде и признања. За целокупан научни и 
јавни рад проф. Стожинић је добио бројна при-
знања, од којих су најзначајнија: Седмојулска 
награда Србије (1980), Награда за животно дело 
Српског лекарског друштва (2007), Децембарска 
награда Косова (1976) и Новембарска награда 
Косовске Митровице (1971). 

Добитник је и следећих повеља: Кардиолошке 
секције Српског лекарског друштва, Универзитет-
ског клиничког центра у Приштини, Видовданске 
повеље Универзитета у Приштини, Медицинског 
факултета у Приштини, Вукове повеље, Повеље 
Српског лекарског друштва, „Грамате“ Патријарха 
Павла, Задужбине „Андрејевић“ и Специјалног 
признања „Академије Иво Андрић“.

Одликован је Орденом рада са сребрним вен-
цем (1976), Орденом за војне заслуге са сребрним 
мачевима (1971), Орденом братства и јединства 
са сребрним венцем (1975), Орденом заслуга за 
народ са сребрним венцем (1980), Орденом пред-
седника Републике Француске – Орден витеза 
Chevalier ordre national du mérite (1977), који је 
вратио почетком маја 1999. године у знак проте-
ста због учешћа Француске у бомбардовању наше 
земље, Златним орденом витеза „Тесла“ (2012) и 
Златним кључем града Осаке, у Јапану (1973).

Поводом дана ослобођења градова добио је 
новембарска јавна признања Приштине, Ко-
совске Митровице, Вучитрна, Србице и Лепоса-
вића. Специјално признање је диплома карди-
олога, коју су му доделили Удружење кардиолога 
Југославије и Савез лекарских друштава Југосла-
вије 23. јуна 1981. године.
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Основни биографски подаци. Спира Стра-
хињић је рођен 30. августа 1925. године у селу 
Оране, под Радан планином. Отац Александар, 
учесник Првог и Другог светског рата, био је за 
време Великог рата заробљен и одведен у радни 
логор у Бугарској. Мајка Руса (рођена Спасић) 
била је ћерка српског официра који је погинуо 
приликом пробоја Солунског фронта у Првом 
светском рату.

Основну школу завршио је у Орану, а гимна-
зију у Лесковцу с одличним успехом. Медицин-
ски факултет Универзитета у Београду уписао је 
1946. године и дипломирао 1953. са средњом 
оценом 8,15.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из интерне медицине положио 
је с одличним успехом 30. јула 1960. године на 
Интерној клиници Б Медицинског факултета 
Универзитета у Београду, пред комисијом којом 
је председавао академик Божа Ђорђевић. Хаби-
литован је за наставника Медицинског факулте-
та Универзитета у Нишу 1965. године. Доктор-
ску дисертацију под насловом Прилог познавању 
ране дијагностике ендемске нефропатије одбра-
нио је 1976. године на Медицинском факултету 
у Нишу. То је била прва докторска дисертација 
која је написана и одбрањена у Институту за не-
фрологију и хемодијализу Медицинског факул-
тета Универзитета у Нишу.

Школске 1961/62. године био је на усаврша-
вању на универзитетској клиници у Стразбуру, 
где се оспособио за примену хемодијализе. 
Школске 1968/69. године провео је два месеца 
код проф. Reubi-ја у Берну (Швајцарска), а на-
редне школске године још два месеца на истој 
клиници. Поред тога био је на краћим студиј-
ским боравцима у Паризу, Лондону, Лиону, Пра-
гу, Роштоку и Берлину.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. Наставничку каријеру започео је 1960. 
године избором за асистента на Медицинском 
факултету Универзитета у Нишу. За доцента је 
изабран 1965, за ванредног професора 1972, а 
редовног професора 1978. године. 

На Медицинском факултету у Нишу преда-
вао је интерну медицину студентима редовних 
студија медицине и стоматологије, као и студен-
тима на последипломским магистарским сту-
дијама и лекарима на специјализацији. 

Више од двадесет година био је шеф Катедре 
за интерну медицину. Оснивач је последиплом-
ских студија из нефрологије 1976. године.

Као ментор руководио је израдом бројних 
магистарских теза и докторских дисертација.

Био је члан Савета Медицинског факултета, 
Савета и Већа Универзитета у Нишу, Комисије 
за реформу Универзитета, Судскомедицинског 
одбора Медицинског факултета Универзитета у 
Нишу и Комисије медицинских научних устано-
ва СР Србије.

Стручна делатност. Пионир нефрологије на 
Медицинском факултету Универзитета у Ни-
шу и на југу Србије. По дипломирању на Меди-
цинском факултету радио је као лекар у Здрав-
ственој служби Министарства унутрашњих 
послова Србије до 1961. године, а потом у Кли-
ничкој болници у Нишу. Интензивно је радио на 
развоју Интерне клинике, Кардиолошког оде ље-
ња с нефролошким одсеком и на оснивању Ин-
ститута за нефрологију.

Савет Медицинског факултета Универзитета 
у Нишу је 13. јануара 1972. године донео одлуку 
о оснивању Института за нефрологију и хемо-
дијализу. За његовог првог директора именован 
је доц. др Спира Страхињић. У то време није 
било ни нефрологије ни нефролога на југу Ср-

Проф. др Спира Страхињић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу
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бије, а осим у Београду, ни у осталим регионима 
земље. Институт је основан због непрекидног 
повећања броја особа оболелих од болести бу-
брега, посебно од ендемске нефропатије, а почео 
је с радом 1973. године. Доц. Страхињић је са 
својим сарадником прим. др Радованом Стев-
чићем окупио екипу од пет младих лекара и 10 
медицинских сестара која је у наменски адапти-
раном простору почела увођење савремене не-
фролошке дијагностике и терапије. Већ у лето 
1973. године уведена је перитонеумска дијализа, 
а прва хемодијализа урађена је 3. новембра 1973.

Проф. Страхињић је током своје стручне и 
научне активности испољавао изванредне спо-
собности у организацији здравствене службе. 
Користећи искуства и знања светских нефро-
лошких центара створио је од Института за не-
фрологију и хемодијализу савремену нефролош-
ку здравствену и научну установу у којој се ра-
дило мултидисциплинарно и тимски. 

Развој Института и његових служби, као и 
стасавање кадрова, омогућило је да се 11. маја 
1979. године у Институту за нефрологију и хемо-
дијализу Медицинског факултета Универзитета 
у Нишу уради и прва трансплантација бубрега. 
Она је обављена у сарадњи с француским лека-
рима из Лиона с којима су проф. Страхињић и 
његови сарадници успоставили блиску сарадњу. 
Хируршки захват пресађивања бубрега урадили 
су лекари нишке болнице – др Милић Игњато-
вић, уролог, др Петко Стојановић, хирург, др Ти-
хомир Петровић, дечји хирург, и др Хранислав 

Гопић, анестезиолог, и лекари болнице Eduard 
Herriot у Лиону (Француска) – J. Traeger, дирек-
тор Нефролошке клинике, J. M. Dubernard, ди-
ректор Уролошке клинике, J. L. Tourraine, шеф 
Одељења за трансплантиране болеснике, P. 
Neura, уролог, и S. Mongin, анестезиолог.

Посебну пажњу проф. Страхињић је пос-
већивао едукацији кадрова. Омогућио је многим 
својим сарадницима стручно усавршавање у во-
дећим европским нефролошким центрима.

Проф. Страхињић је уложио много труда у 
развој нефролошке службе у здравственим ус-
тановама југа Србије. Са својим сарадницима 
организовао је, започео и надгледао рад центара 
за нефрологију и дијализу у Војној болници у 
Нишу, затим у Пироту, Врању, Титовој Митро-
вици, Призрену, Пећи, Лесковцу, Зајечару, 
Приштини, Гњилану, Прокупљу, Крушевцу, и 
првом центру за дијализу у Црној Гори, у Тито-
граду (данас Подгорица).

Научна делатност. Објавио је више од 350 
радова, од којих 30 у међународним часописима. 
Аутор је и коаутор више од 20 зборника радова, 
монографија и књига.

Проф. Страхињић је веома плодан научни 
радник који систематски обрађује и продубљује 
поједине научне и стручне проблеме. Највећу 
научну активност је испољио у проучавању ен-
демске нефропатије. Био је руководилац неко-
лико научноистраживачких пројеката које је 
финансирала Републичка заједница науке, који 
су се бавили истраживањима узрока ендемске 

Проф. др Спира Страхињић је доајен и легенда српске медицине, један од пионира наше нефроло-
гије, идејни творац и оснивач Института за нефрологију и хемодијализу Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу, покретач прве трансплантације бубрега на југу Србије, визионар и стратег 
развоја нефрологије у Нишу, Србији и Југославији. Увек је био окренут и настројен младом човеку, 
поготову младом лекару, увек на страни студенских идеја и студената Ниша и Србије. 

Ученици и сарадници проф. др Спире Страхињића
доц. др Никола Павловић и др сц. мед. Раде Р. Бабић

Проф. др Спира Страхињић је лекар посвећен свом раду и својим болесницима, визионар великих 
организационих способности. Задужио је српску нефрологију оснивањем Института за нефрологију 
и хемодијализу у Нишу у време када су нефролошке установе у Србији биле реткост, а потом и низа 
центара за хемодијализу на југу Србије. Задужио је такође српску нефрологију и педесетогодишњим 
веома озбиљним и плодним истраживањем ендемске нефропатије, као и бројним стручним и науч-
ним састанцима на којима се учило, али на којима се и промовисала српска нефрологија. Изнад 
свега, проф. Спира Страхињић је човек топлог срца чија доброта обасјава како његову породицу, 
тако и његове колеге и сараднике.

Закључак Образложења предлога за доделу  
Награде „Велики печат“ проф. др Спири Страхињићу 
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нефропатије. Истраживања су обављали наши 
и страни истраживачи, а резултати су објављени 
у преко 150 радова у земљи и иностранству и 
сопштени на бројним састанцима и конгресима 
код нас и у свету. Овој теми је посвећено и шест 
симпозијума одржаних у Нишу с међународним 
учешћем. Са свих ових симпозијума штампани 
су зборници радова који су и данас значајна ли-
тература о ендемској нефропатији.

У Институту за нефрологију и хемодијализу 
проф. Страхињић је унапредио Одељење за на-
учноистраживачки рад, у којем су се развиле 
следеће дисциплине: имунологија са културом 
ткива, нуклеарна медицина за практичну при-
мену и истраживање, биохемија за клиничка и 
фундаментална истраживања, експериментална 
медицинска истраживања у области пресађи-
вања органа и ткива. 

Друштвена активност. Спира Страхињић је 
већ од младих дана био друштвено и политички 
активан, што је наставио и током студија на Ме-
дицинском факултету. Припадао је Народноосло-
бодилачком покрету већ 1941. године, а активно 
је учествовао у рату од 1944. године. Демобилисан 
је као поручник Југословенске народне армије. 
Био је члан СКОЈ од 1942. године, а члан Кому-
нистичке партије Југославије од 1945. Учествовао 
је у бројним омладинским радним акцијама за из-
градњу земље: пруга Шамац–Сарајево, ауто-пут 
Братства и јединства, стадион у Београду. 

Као ратник, омладинац, студент и лекар ис-
пољавао је велику друштвено-политичку актив-
ност. Био је члан Комитета Савеза комуниста 
Универзитета у Нишу и активно учествовао у 
руководствима многих друштвено-политичких 
организација. 

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1954. године и 
његове Нефролошке секције, чији је председник 
био од 1986. до 1988. године. Био је члан Уп-
равног одбора Српског лекарског друштва.

Један је од оснивача Удружења нефролога Ју-
гославије, које је oсновано током мајског симпо-
зијума о ендемској нефропатији 1975. године у 
Нишкој Бањи. Као члан Удружења нефролога 
Југославије и Управе овог удружења, испољио је 
велики смисао за сарадњу са другим стручњаци-
ма у области нефрологије и организовао бројне 
састанке на којима су учествовали, поред наших 
водећих нефролога, и стручњаци из суседних 
земаља и остатка света.

Оснивач је и члан Вalkan Cities Association of 
Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial 
Organs Balkan – BANTAO.

Члан је Међународног удружења нефролога 
и Балнеолошке академије Француске.

Био је члан Одбора за ендемску нефропатију 
Српске академије наука и уметности.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
редовног члана Медицинске академије изабран 
је приликом њеног оснивања 1976. године и ота-
да активно учествује у њеном раду. Председник 
је Огранка Академије у Нишу од њеног осни-
вања 1995. године. 

У оквиру активности у Академији организо-
вао је више од 20 научних скупова. Први скуп, 
Шести симпозијум о балканској ендемској не-
фропатији, организовао је 1987. године, а потом 
су се низали остали, да би и 2016. године, у својој 
91. години, организовао са својим сарадницима 

Отварање Центра за нефрологију и хемо-
дијализу у Косовској Митровици (1982)



404

симпозијум Улога нуклеарне медицине у модерној 
нефрологији.

Награде и признања. Српско лекарско дру-
штво наградило је његову дугогодишњу актив-
ност у Друштву и допринос медицинској струци 
и науци Наградом за животно дело (2009), као и 
највећом наградом Српског лекарског друштва 
– „Велики печат“ (2012). 

Поводом 25. година од оснивања Академије 
медицинсих наука добио је посебно признање за 
дугодишњи допринос раду и развоју Академије.

Добитник је Плакете и Повеље Медицинског 
факултета Универзитета у Нишу, Споменице 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду, Дипломе Медицинског факултета Универзи-
тета у Скопљу, Школе хемодијализе у Лесковцу 
и Повеље Центра за хемодијализу у Лесковцу 

(2000). Добитник је Грамате града Враца (Бугар-
ска, 1987). 

Почасни је члан Болнице „Др Јосип Крајфеш“ 
у Загребу, The Royal Free Hospital у Лондону, Бугар-
ског удружења нефролога и удружења BANTAО.

Добитник је Седмојулске награде (1985) и 
Октобарске награде ослобођења града Ниша 
(1966).

Одликован је Орденом рада са црвеном за-
ставом (1981) и Медаљом заслуга за народ. 

Проф. др Спира Страхињић живи у Нишу са 
супругом Ленком, рођеном Климпел. Ћерка Ве-
сна је професор енглеског језика и књижевности 
и специјалиста медицински педагог из области 
психонефрологије, а унука Тијана дипломирани 
графички дизајнер, која живи и ради у Атланти 
(САД) и тренутно је на докторским студијама.
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Основни биографски подаци. Радивој Топо-
лац је рођен 14. фебруара 1927. године у Варша-
ви (Пољска), у време када је његов отац тамо 
студирао медицину. Детињство је провео у 
Кањижи, где му је отац радио као лекар, а гим-
назију завршио у Новом Саду. На Медицинском 
факултету Универзитета у Београду дипломи-
рао је 1953. године.

Стручно и научно усавршавање. Након за-
вршеног Медицинског факултета запослио се у 
Новом Саду на оториноларинголошком 
одељењу Главне покрајинске болнице, где је оба-
вљао и специјализацију из оториноларинголо-
гије. Специјалистички испит је положио 1958. 
године у Новом Саду.

Докторску дисертацију под насловом Ало, 
ауто и хомопластични материјал у тимпано-
пластици oдбранио је 1972. године на Медицин-
ском факултету Универзитета у Новом Саду.

Био је на вишемесечном студијском боравку 
у Лиону (Француска) током 1970. године и добио 
диплому њихове Академије, а примљен је и за 
члана Европског аудиофонолошког друштва.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента на Катедри за оторинола-
рингологију конкурисао је 1961. године, али је 
изабран тек 1964, када је после четири године 
рада Медицинског факултета у Новом Саду по-
чела настава из овог предмета. За доцента је 
изабран 1972, за ванредног професора 1979, а за 
редовног професора 1987. године.

Проф. Тополац је био одличан предавач, те је 
студентима с лакоћом преносио теоретска и 
практична знања из области оториноларинголо-
гије. Био је ментор у изради неколико магистар-
ских теза и докторских дисертација.

Поред научне и педагошке активности актив-
но је учествовао и у многим управним структу-

рама Медицинског факултета у Новом Саду. 
Тако је, између осталог, од 1977. до 1981. гoдине 
био члан првог Колегијално-пословодног одбо-
ра Медицинског факултета као продекан за 
здравство.

Од 1992. године проф. Тополац је у пензији, 
мада и даље активан на Медицинском факулте-
ту као члан комисија за одбрану магистарских 
радова и докторских дисертација, комисије за 
именовања итд.

Допринос раду Оториноларинголошке кли-
нике у Новом Саду. Током рада на Оторинола-
ринголошкој клиници постављен је 1966. године 
за шефа новооснованог Одељења за дечју отори-
ноларингологију. Увео је савремене методе 
стручног рада, као што су: продужена – трајна 
дренажа максиларног синуса, дијагностичка 
бронхоскопија, вађење страних тела из трахеје 
и бронха без претходне трахеотомије, општа 
анестезија за трахеоезофагоскопију итд. Ус-
поставио је блиску консултативну сарадњу с 
Одељењем за дечју пулмологију Института за 
здравствену заштиту мајке и детета у Новом 
Саду на пољу дијагностичке бронхоскопије. Зах-
ваљујући томе, Оториноларинголошка клиника 
у Новом Саду је на конгресу оториноларинголо-
га 1984. године у Загребу, саопштивши своје ре-
зултате, показала највеће искуство у земљи у 
овој педијатријској пулмолошко-дијагностичкој 
дисциплини. Том приликом проф. Тополцу до-
дељена је почасна диплома за научноистражи-
вачки рад.

Године 1984. постављен је за вршиоца дуж-
ности шефа Оториноларинголошке клинике, а 
од 1986. до 1989. године био је директор ове 
клинике.

Поред наведене стручне активности проф. 
Тополац је заслужан и за осавремењивање ау-

Проф. др Радивој Тополац

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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диовестибулолошке дијагностике, без које није 
било могуће развијање савремене отологије, а 
посебно микрохирургије ува. Избором за наче-
лника Отолошког одељења 1968. године, увео је 
у рутинску отонеуролошку дијагностику савре-
мене супралиминарне аудиолошке тестове, им-
педанцметрију, евидентирање стапедијус рефле-
кса, ЕРА и БЕРА аудиометрију, електронис-
тагмографију, електрогустометрију итд.

Током рада на Оториноларинголошкој кли-
ници у Новом Саду проф. Тополац се посебно у 
своме стручноме раду посветио савременој ре-
конструктивној, функционалној микрохирур-
гији ува. Међу првима у ондашњој Југославији 
увео је у рутински рад тимпанопластику, хирур-
гију нерва фацијалиса и стапедовестибуларну 
кофо-хирургију. Захваљујући томе, подигао је 
углед Оториноларинголошке клинике у Новом 
Саду и сврстао је у ред водећих отохируршких 
клиника у земљи. Овој области оториноларин-
гологије проф. Тополац је посветио највећи број 
својих стручних и научних радова.

Научна делатност. Објавио је 85 радова у до-
маћим и међународним часописима и учество-
вао у писању различитих поглавља факултет-
ских уџбеника, међу којима су: Практикум из 
ОРЛ, Хитна стања у медицини и стоматоло-
гији, Медицинска етика и Cholesteatoma and 
Mastoid Surgery, у издању Kugler Ghedini 1989. 
године. Будући да је говорио више језика (ен-
глески, немачки, француски, италијански, 

мађарски, пољски), неколико година је био са-
радник издавачке куће Springer Verlag, прево-
дећи за њих пољску литературу из оторинола-
рингологије на немачки језик.

Проф. Тополац је представио своје радове на 
многим југословенским и европским конгреси-
ма и као предавач по позиву (Познањ, Будим-
пешта, Ст. Пелтен у Аустрији, Сегедин, Копен-
хаген, Хале, Грац).

Био је руководилац неколико вишегодишњих 
научноистраживачких пројеката. Од значаја је 
његов пројекат у практичној примени БХС-ау-
диолошког теста (Behevioral Hearing Screening 
Test) у педијатријским амбулантама Новог Сада, 
Суботице и Бечеја, као иницијатива да би се што 
раније приступило открићу евентуалног 
оштећења слуха код новорођених беба у Војво-
дини. Од практичног значаја је и његов обимни 
пројекат из 1972. године под насловом Социоме-
дицински значај наглувости деце других разреда 
основних школа, што је представљало базу за 
даље стално проучавање ове значајне дечје 
здравствене проблематике. 

Значајан је и његов истраживачки пројекат из 
анатомохистолошке области који се односи на 
структурне промене унутрашњег ува као доказа 
штетног утицаја аминогликозидних антибиоти-
ка на неуроваскуларне елементе унутрашњег 
ува.

Активности у Српском лекарском друштву 
и другим удружењима. Проф. Тополац је врло 

Проф. др Радивој Тополац је ерудита, признати наставник Медицинског факултета Универзитета у 
Новом Саду, пасионирани отолог и микрохирург, који је дао значајан допринос развоју оторинола-
рингологије у нашој земљи.
Личност професора одликују широко опште образовање, култура, свестраност, изузетне социјалне 
способности и широк поглед на свет. Љубав према животу и истраживачки дух усмерили су га према 
проучавању медицинских наука, хуманизму и педагошком раду.
Своју професионалну активност је усмерио ка развоју отологије, аудиологије, микрохирургије и 
дечје оториноларингологије, уводећи бројне нове методе у области дијагностике и лечења. Признати 
микрохирург и ван граница наше земље, своје знање је несебично преносио на студенте и 
специјализанте. 
Менторском раду је дао посебну димензију кроз континуирано праћење и усмеравање каријера 
својих млађих колега, савршено познавајући њихове способности, хируршке вештине и могућности 
доприноса развоју медицинских наука.
Свестраност проф. др Радивоја Тополца, познавање неколико страних језика и бројни професио-
нaлни контакти допринели су адекватном приказивању резултата наше оториноларингологије у све-
ту. Иницијатор, предавач и учесник бројних стручних састанака и усавршавања, створио је једин-
ствени систем размене медицинских достигнућа и знања. Само човек таквих квалитета могао је 
веродостојно пренети љубав према лекарском позиву на млађе генерације. 

Проф. др Драган Данкуц
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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активан члан Српског лекарског друштва и 
Друштва лекара Војводине. Од 1962. до 1965. го-
дине био је секретар новоосноване Онколошке 
секције Друштва лекара Војводине Српског ле-
карског друштва. Био је секретар (1976–1977) и 
председник (1977–1978) новосадске подружни-
це Друштва лекара Војводине. Такође, био је 
председник Оториноларинголошке секције 
(1980–1982) и члан Извршног одбора (2000–
2004) Друштва лекара Војводине.

Био је дугогодишњи члан Уређивачког одбо-
ра часописа Медицински преглед (1988–2000).

Био је члан Удружења оториноларинголога 
Југославије, а потом је изабран за почасног чла-
на овог удружења. Од 1989. године до распада 
СФРЈ био је и последњи председник овог стру-
ковног југословенског удружења.

Био је члан Мађарског оториноларинголошког 
удружења, након чега је изабран за почасног чла-
на тог удружења 1989. године. Учествовао је у ор-
ганизацији неколико оториноларинголошких 
симпозијума, интерсекцијских састанака и кон-
греса. Организовао је грчко-југословенско-ита-
лијански конгрес у Солуну, југословенски интер-
секцијски оториноларинголошки састанак у Су-
ботици и изузетно добро организован и посећен 
међународни оториноларинголошки симпозијум 
Моdеrn achievements in otorhino laryngology 1986. 
године у Новом Саду.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. На 
основу резултата његових професионалних и 
научноистраживачких активности, као и актив-
ности у Српском лекарском друштву, 1976. го-
дине је изабран за редовног члана Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва. 
Био је активан на ангажовању Академије у орга-
низовању стручних оториноларинголошких 
ску пова: Савремена оториноларингологија (Ка-
њижа, 2012), Летња школа оториноларинголо-
гије (Сремски Карловци, 2013), Семинар Микро-
хирургија средњег и унутрашњег ува (Нови Сад, 
2015), Семинар Дисекција темпоралне кости 
(Нови Сад, 2015) итд.

Награде и признања. За своје активности у 
Српском лекарском друштву проф. Тополац је 
добио неколико захвалница, био је награђен 
Плакетом Друштва лекара Војводине, Златном 
плакетом Српског лекарског друштва, Наградом 
за животно дело (2005), а 2014. године додељена 
му је највећа награда Српског лекарског друштва 
– „Велики печат“.

За важан допринос организацији лекарских 
манифестација, проф. Тополац је награђен Дипло-
мом Савеза лекарских организација (1971). Његов 
дугогодишњи континуирани рад на осавремењи-
вању ондашње југословенске оториноларинголо-
гије награђен је многим признањима и диплома-
ма, међу којима су Диплома Медицинског факул-
тета Универзитета у Новом Саду и Златна плакета 
Савеза лекарских друштава Југославије (1980). 
Плакета београдске оториноларинголошке кли-
нике и Оториноларинголошке секције додељена 
му је за допринос развоју оториноларингологије у 
Србији (1985). Такође је добитник Почасне дипло-
ме загребачке оториноларинголошке клинике 
(1981) и Почасне дипломе хрватског фонда „Анте 
Шерцер“ за научноистраживачку делатност у ото-
риноларингологији (1984). 

Друштвена делатност и остале активности. 
Ван Медицинског факултета проф. Тополац је 
био активан у неколико друштвених институ-
ција оног времена везаних за здравство. Био је 
дугогодишњи члан Извршног одбора Kомунал-
не заједнице социјалног осигурања Новог Сада, 
члан Координационог одбора за заштиту и 
унапређење човекове животне и радне средине 
и председник Комисије за здравство Извршног 
већа Скупштине општине Нови Сад.

У приватном животу проф. Тополац је био 
врло активан у спортском животу града, те је и 
носилац Плакете-захвалнице Савеза организа-
ција за физичку културу града Новог Сада. Као 
потпредседник Стреличарског савеза Југосла-
вије и члан репрезентације Југославије у стре-
личарству, учествовао је и на Светском првен-
ству стреличара 1972. године у Амерсфорту, у 
Холандији.
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Основни биографски подаци. Антоније 
Шкокљев је рођен 24. септембра 1923. године у 
селу Дамбени, код Костура, у Егејској Македо-
нији, у Грчкој, у земљорадничко-печалбарској 
породици. Завршио је основну школу 1935. го-
дине у Дамбени, а класичну грчку гимназију 
1942. године у Костуру. Пошто је окупатор спа-
лио село, маја 1943. године ступио је у Народно-
ослободилачку војску Југославије, у којој је ос-
тао до 15. децембра 1945. године, када је као вој-
ни студент уписао Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду. Студије медицине завр-
шио је 1950. године с просечном оценом 9,1. 
Исте године завршио је и Санитетску официрс-
ку школу и обавио лекарски стаж.

Стручно и научно усавршавање. Године 
1951. постављен је на дужност начелника сани-
тета дивизије у Скопљу. Службовао је у гарни-
зонима Приштина, Охрид, Скопље и Београд.

Године 1957. упућен је на специјализацију из 
максилофацијалне хирургије на Војномедицин-
ској академији. Специјалистички испит је поло-
жио с одличном оценом 1962. године на Војно-
медицинској академији. Специјализацију из 
оралне хирургије завршио је 1970. године. Уса-
вршавао се у Цириху, Стокхолму и Лондону.

Докторску дисертацију под насловом Упро-
шћене имобилизационе методе код лечења пре-
лома вилица у савременом рату одбранио је 
1964. године с успехом, као први на Војномеди-
цинској академији.

Године 1973/74. изучавао је традиционалну 
ки неску медицину у Пекингу, Шангају и 
Кантону.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За доцента Војномедицинске академије 
за предмет Максилофацијална и орална хирур-
гија изабран је 1967. године, за ванредног про-

фесора 1972, за редовног професора 1977. и ре-
изабран 1986. године.

Био је секретар Научно-наставног већа Вој-
номедицинске академије, председник и члан ис-
питних комисија за специјализацију из макси-
лофацијалне хирургије, оралне и пластично-ре-
конструктивне хирургије Војномедицинске 
академије, медицинских и стоматолошких фа-
култета у Београду, Новом Саду, Скопљу, Приш-
тини, Сарајеву, Загребу и Љубљани. Као ментор 
или члан испитне комисије учествовао је у изра-
ди и одбрани докторских дисертација и магис-
тарских теза 52 кандидата. Учествовао је у еду-
кацији из максилофацијалне и оралне хирургије 
и акупунктуре око 800 лекара из СФРЈ и ино-
странства, претежно из Индонезије.

После пензионисања проф. Шкокљев је 1988. 
године основао Међународну специјалистичку 
школу за традиционалну медицину и акупунк-
туру при Европском центру за мир и развој 
Универзитета за мир Уједињених нација са се-
диштем у Београду. Наставни програм школе 
налаже 300 часова теоријског и практичног 
рада. Школу је похађало и завршило око 1.500 
лекара и стоматолога из земље и иностранства, 
с међународно признатим дипломама. То је 
допринело интеграцији традиционалне и савре-
мене медицине, као и формирању струковних 
секција у СФРЈ.

Школу истог назива проф. Шкокљев је осно-
вао и у Атини, а похађало ју је и завршило око 
300 лекара и стоматолога из Грчке и са Кипра.

Стручна делатност. Конкурсом је 1968. годи-
не изабран за начелника Одељења за чељусну 
хирургију Клинике за стоматологију Војномеди-
цинске академије. Био је оснивач и организатор 
Клинике за максилофацијалну и оралну хирур-
гију Војномедицинске академије 1972. године, 

Академик Антоније Шкокљев

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1976. 

Члан Македонске академије наука и уметности од 1986. 
Професор Војномедицинске академије у Београду
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када је конкурсом изабран за начелника ове 
клинике. 

У чин пуковника унапређен је 1967. године, а 
у чин генерал-мајора 1984. Пензионисан је 31. 
децембра 1986. године.

Клиника којом је руководио проф. Шкокљев 
веома брзо је постала позната у Југославији као 
центар за лечење, наставу и истраживачки рад. 
Увео је нове савремене дијагностичке и тера-
пијске методе, модификовао многе хируршке 
методе и увео своје оригиналне хируршке захва-
те. Разрадио је санитетско-тактичке принципе 
збрињавања повреда максилофацијалног преде-
ла у савременом рату.

Током дугогодишњег руковођења Клиником 
за максилофацијалну и оралну хирургију Војно-
медицинске академије проф. Шкокљев је био 
иницијатор веома плодне сарадње са Стомато-
лошким и Медицинским факултетом, посебно с 
Клиником за максилофацијалну и оралну хи-
рургију, Клиником за оториноларингологију и 
Институтом за радиологију.

Ценећи рад и афирмацију проф. Шкокљева, 
Светска здравствена организација изабрала га 
је 1986. године за експерта из максилофацијалне 
хирургије за Далеки исток, где је по задатку био 
ангажован у Индији и Кореји. Лечио је председ-
ника Замбије Кенета Каунду и заменика Моаме-
ра ел Гадафија.

Године 1973/74. проф. Шкокљев је у Кини 
изучавао традиционалну кинеску медицину 
тражећи одговор на питање зашто настаје болни 
синдром. Први је у Југославији применио кли-
ничку и експерименталну терапију и анестезију 
акупунктуром. Значајно је допринео клиничкој 
примени и научном објашњењу неурофизио-
лошких механизама акупунктуре и њених 
ефеката у смањењу бола, аналгезије-анестезије, 

вазодилататорног, као и бронходилататорног, 
имунолошког, антистресног и другог дејства.

Научна делатност. Објавио је више од 260 
радова из медицине и стоматологије у земљи и 
иностранству, као и 10 књига у Србији и по једну 
у Немачкој (Akupunktur- und Elektroakupunktur-
Anaestethesie des Kopfes und des Halses; Sommer-
Verlag, Тенинген, 1988) и у Грчкој (Velonismos, 
Georgiadi, Атина, 1985). Аутор је три научна фил-
ма у продукцији „Застава филма“: Збрињавање 
максилофацијалних повреда у рату, Акупункту-
ра и Blow-out фрактуре орбите.

Из његове активности на стручном, научном 
и образовном пољу произишло је девет инова-
ција – патената, као што су Сандук вишенамен-
ски за рад здравства у теренским условима, 
Multipurpose mobile medical set, Заштитна маска 
за повређене у главу М-6, Апарат за електро-
анестезију, Ласерски симулатор ЛСА-01 итд.

Књижевно стваралаштво Антонија Шко-
кљева. Посебно интересовање за древни антички 
свет, уз знање старогрчког и грчког језика које је 
понео из младости, мотивисало је проф. Шкокље-
ва да се већ неколико деценија бави лингвистич-
ким истраживањима Балкана, посебно Србије и 
Македоније. У ова истраживања укључио је и 
свога сина, др Ивана Шкокљева, професора Елек-
тротехничког факултета Универзитета у Београ-
ду. Полазећи од сопствене, оригиналне претпо-
ставке да у вези с најстаријом доказаном цивили-
зацијом у Европи (Лепенски вир, Старчево, Вин-
ча) постоји и одговарајући језик, установљени су 
и публиковани веома занимљиви, оригинални 
налази. Велики део ономастике Паноније, на при-
мер, не припада санскритском језику. Етимоло-
гија је изворно палеобалканска, што се да закљу-
чити из старогрчког језика. У књигама и радови-
ма на српском и енглеском језику извршена је 

Проф. др Антоније Шкокљев (трећи слева) као 
члан делегације Савезног секретаријата за народну 
одбрану с представницима Министарства одбране 
НР Кине и војним аташеом амбасаде СР Југосла-
вије у Пекингу 1974. године. Био је то почетак изу-
чавања традиционалне медицине.
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локализација и убикација мита о Зевсу, Хераклу, 
космогонији и теогонији, која је позната преко 
Хомера и Хесиода. Локализована су у наше прос-
торе Хомерова праисторијска племена Хипербо-
рејаца, које су у 13. веку п.н.е. с ових простора 
потисли Скити, Дорци и Илири. Ова племена, као 
нпр. Еоли (Лапити, Мосиники, Македонци, Ми-
нији), преселила су се у Македонију и Грчку и дала 
печат тзв. грчкој култури. Њихови на зиви, међу-
тим, опстају овде и после њих, о чему сведочи 
оригинални образац коју мит оставља у географ-
ским појавама у региону, које обједињује сачува-
на, општепозната митска прича. Ово је препознао 
проф. Шкокљев, а резултати његових дугого-
дишњих лингвистичких истраживања Балкана, 
посебно Србије и Македоније, приказани су у 
низу књига и студија: Богови Олимпа из Србије (са 
сином, 1998, 2006), Придонес на Македонија на 
светската цивилизација (са С. Н. Катином, 2004), 
Од Панонија до Егеј (са С. Н. Катином, 2007), Ан-
тичке легенде Паноније (са сином, 2007), Мито-
лошки водич Дунавом (са сином, 2009), Macedonia 
in Ancient Times (са С. Н. Катином и Р. Стефано-
вом, 2010), Праисторија централног Балкана 
(2011), Сјајот на древната Македонија (2011), 
Тhe Mithologic Tourist Guide along the Danube (са 
сином, 2012), The Balkans аnd Macedonia (са С. Н. 
Катином и Р. Стефановом, 2014).

Овај дугогодишњи рад проф. Шкокљева за-
пазило је Удружење књижевника Србије, које га 
је 2006. године изабрало за свога члана, а 25. де-
цембра 2010. године доделило му Повељу за жи-
вотно дело.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и активно је учест-
вовао у оснивању Секције за пластичну и мак-
силофацијалну хирургију и био њен председник. 
Био је један од оснивача и председник Удружења 
за пластичну и максилофацијалну хирургију 
СФРЈ, генерални секретар Научног друштва за 
историју здравствене културе Југославије, члан 
Комисије за клиничка истраживања при Савету 
за научни рад оружаних снага СФРЈ итд. 

Члан је њујоршког Колеџа за акупунктуру и 
електротерапеутска истраживања, Европског уд-
ружења за краниомаксилофацијалну хирургију, 
Светског удружења за пластично-реконструк-
тивну хирургију и Аустријског удружења за аку-
пунктуру, те почасни члан Удружења за акупунк-
туру ASEAN и азијско-пацифичких земаља.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан уређивачких одбора многих до-
маћих и страних часописа, као што су Chirurgia 
Maxillofacialis et Plastica (Загреб), Journal of Ma-
xillo facial Surgery (Штутгарт), Acupuncture and 

Академикот проф. д-р Антоније Шкокљев - Дончо е еден од доблесните Македонци кој својот живот 
го посветил на науката, на здравјето на луѓето, на напредокот на новите генерации во областа на 
медицинските науки, на палео лингвистиката и на древните корени на народите на Балканот, со 
особена нагласка на македонскиот народ и Македонија. 
Животот и делото на академик проф. д-р Антоније Шкокљев-Дончо е тесно поврзан со научната и 
со публи цистичка мисла на македонскиот и на српскиот народ. Тој ја потврди желбата на секој Ма-
кедонец, без разлика од кој дел на Македонија припаѓа да го промовира својот национален иден-
титет и земјата на своите претци. Неговите научни, едукативни, историски, културни и други актив-
ности, оставаат длабоки траги и значаен придонес во неговите две татковини, Р. Македонија и Р. 
Србија, со што се потврди за светска личност во науката. 

Славе Катин
http://vesti.mk/news/7624177/akademikot-antonije-shkokljev-doncho-svetska-lichnost-vo-naukata

Имајући у виду значајан допринос проф. Антонија Шкокљева у развоју здравства у Србији, у ин-
теграцији традиционалне и савремене медицине, у образовању генерација лекара, у науци и хума-
низацији професије и своје околине, у успешној публицистици, и то у потпуно диспаратној области 
и у његовим више него зрелим годинама, Научна група за превентивну и мултидисциплинарну ме-
дицину и група стоматолога чланова АМН СЛД предлажу академика, проф. др Антонија Шкокљева, 
генерала-мајора у пензији, за доделу годишње награде за животно дело, уверени у то да он ту награду 
у потпуности заслужује. 

Проф. др Војислав Поповић
Закључак Предлога за доделу Награде за животно дело 

Српског лекарског друштва академику Антонију Шкокљеву 
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Electroterapheutic Research International Journal 
(Њујорк), Dental Corps (FDI – Амстердам), Jour-
nal of Auricular Medicine and Acupuncture (Изра-
ел), Contributions MANU (Скопље), Medical Data 
– medicinska revija (Београд).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. Члан 
је Академије медицинских наука од њеног осни-
вања 1976. године. Септембра 1983. организовао је 
саветовање Критички осврт на примену акупунк-
туре у медицини и границе њених могућности.

Члан је Македонске академије наука и умет-
ности од 1986. године.

Награде и признања. Добитник је Захвал-
нице и Дипломе Српског лекарског друштва и 
бројних захвалница и диплома других удру-
жења, међу којима су Диплома Савеза лекар-

ских друштава (1971), Диплома Научног дру-
штва за историју здравствене културе (1975) и 
Златна плакета Друштва Србије за борбу про-
тив рака (2007).

Добитник је и Награде за животно дело Срп-
ског лекарског друштва (2009).

За свој рад и постигнуте резултате похваљи-
ван је и одликован војним одликовањима, а до-
био је и статус истакнутог стручњака Југосло-
венске народне армије. У мноштву захвалница 
и похвала последња је „Медаља др Владан Ђор-
ђевић“ за најбољег хирурга, која му је додељена 
поводом 170. годишњице Војномедицинске ака-
демије (2014).

Одликован је седам пута ордењем разног сте-
пена, а последњи пут Орденом за војне заслуге 
са великом звездом (1985). 

Подаци о академику Антонију Шкокљеву могу се наћи у публикацији Генерали и адмирали Србије 1981–2011. 
Београд: Клуб генерала и адмирала Србије; 2012.





Биографије дугогодишњих чланова 
Академије медицинских наука
Српског лекарског друштва
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Основни биографски подаци. Рођен је 17. 
фебруара 1948. године у Врбасу од оца Светис-
лава, службеника, и мајке Љубинке, домаћице. 
Осмогодишње и гимназијско школовање завр-
шио је у родном граду, а потом је 1966. године 
уписао Медицински факултет Универзитета у 
Београду, који је завршио 1971. с просечном оце-
ном 9,25.

Стручно и научно усавршавање. Одмах на-
кон лекарског стажа 1973. године почео је да се 
бави хирургијом – првих годину дана у Врбасу, 
а потом је прешао на Хируршку клинику Меди-
цинског факултета Универзитета у Новом Саду. 
У тој установи је обавио специјализацију, поло-
жио испит из опште хирургије 1978. године и 
стекао звање супспецијалисте васкуларне хи-
рургије. Магистарску тезу је одбранио 1982, а 
докторску дисертацију под насловом Прилог 
реконструктивној хирургији артерија лука аор-
те и аорто-илио-феморалног сегмента неана-
томским премошћавањем – екстраанатомски 
бајпас 1986. године.

Избор у наставничка звања. Педагошку ка-
ријеру започео је већ током студија као демон-
стратор из предмета Анатомија и наставио је на 
Медицинском факултету у Новом Саду, где је 
1975. године изабран за асистента-приправника 
на Катедри хирургије. Током универзитетске ка-
ријере биран је у сва звања: за доцента је изабран 
1987, за ванредног професора 1992, а за редовног 
професора 1997. године. 

Посвећеност наставној делатности. Проф. 
Аврамов је показивао посебно интересовање за 
наставну делатност. Веома активно je учество-
вао у организацији, планирању и спровођењу 
свих видова студија на Медицинском факултету 
(основних, последипломских, специјалистич-
ких, супспецијалистичких, магистарских и док-

торских). Поред активности на подизању квали-
тета наставе из хирургије основао је и Катедру 
за ургентну медицину и учествовао на андра-
гошко-педагошким курсевима и радионицама 
које су организовали Светска здравствена орга-
низација (Нови Сад, 1984. и Загреб, 1989), Уне-
ско (Париз, 1998) и Међународно удружење уни-
верзитета (Дурбан, 2000). Сачинио је велики 
број информатора и водича за студенте медици-
не и стоматологије Универзитета у Новом Саду 
и пет наставних филмова за студенте медицине 
(организација збрињавања и неге повређених, 
дренаже и дренови у хирургији, избор и одржа-
вање венског пута, трансплантација бубрега и 
хируршко лечење синдрома горње апертуре 
грудног коша).

Био је 24 године секретар, а потом више од 10 
година и шеф Катедре за хирургију, затим пред-
седник Савета Медицинског факултета у једном 
мандату и продекан за наставу Медицинског 
факултета од 1995. до 1998. године. Ипак, као 
најзначајније признање за његов дугогодишњи 
наставнички рад јесте избор за ректора Универ-
зитета у Новом Саду; на тој функцији је био од 
1998. до 2001. године.

Проф. Аврамов је био ментор студентима у 
изради студентских радова, магистеријума 
(осам одбрањених теза) и доктората (седам од-
брањених дисертација), члан и председник раз-
них комисија за полагање и одбрану на свом 
матичном факултету и универзитету, као и на 
медицинским факултетима у Београду и Фочи. 
Последњих осам година је професор хирургије 
по позиву на Медицинском факултету у Фочи.

Стручна делатност. Допринос развоју васку-
ларне хирургије и трансплантације органа. На 
Хируршкој клиници Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду провео је пуне чети-

Проф. др Светолик Аврамов

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1998. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у  Новом Саду
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ри деценије до одласка у пензију 2013. године. 
Професионално је био оријентисан ка васкулар-
ној хирургији од самог почетка, а касније и 
трансплантационој хирургији. Године 1986. 
постао је начелник одељења за васкуларну хирур-
гију, а деценију касније и шеф клинике. Много је 
допринео развоју појединих сегмената ове хи-
руршке области. Увео је неанатомско премошћа-
вање у рутинску хируршку праксу, те стандарди-
зовао дијагностичко-терапијске протоколе за 
повреде крвних судова, компресивни синдром 
горње апертуре грудног коша, компликације 
портне хипертензије, хроничне венске улцера-
ције, дијабетичко стопало, васкуларне приступе 
за хемодијализу и хроничну критичну и субкри-
тичну исхемију доњих екстремитета. У хуманој 
трансплантацији бубрега и вишеорганској када-
веричној експлантацији, која је покренута у Но-
вом Саду још 1986. године и одржава се до данас, 
био је од самог почетка водећи хирург. Такође је 
пионир успешне хирургије торако-абдоминалне 
аорте у Војводини. Радом у отвореној хируршкој 
установи, која се непрекидно бавила свим врста-
ма хируршких ургентних стања и комплетном 
трауматологијом, важан део свог стручног рада 
посветио је и организацији збрињавања повређе-
них особа од прехоспиталног, преко иницијал-
ног, до коначног болничког збрињавања, те из те 
области написао неколико монографских публи-
кација и водио неколико пројеката.

Научна делатност. Објавио је шест научних 
књига и монографија националног значаја, 26 
поглавља у монографијама националног значаја, 
шест чланака у реномираним међународним ча-
сописима, 31 рад у националним индексираним 
часописима, 30 радова у осталим часописима, 
док је више од 70 радова саопштио на значајним 
конгресима (радови штампани у изводу). Аутор 
је више поглавља у неколико уџбеника хирургије 
које су уредили еминентни хирурзи с Медицин-
ског факултета у Београду (проф. З. Герзић, проф. 
М. Драговић) и Новом Саду (проф. Д. Пајић), као 
и у уџбенику кардиологије (проф. С. Недељко-
вић, акад. В. Кањух, др М. Вукотић). Посебна од-
лика свих радова проф. Аврамова је та што су у 
њима увек дате схеме – алгоритми дијагностич-
ко-терапијских поступака за решавање проблема 
који је обрађен у раду. Тако су његови радови 
имали и директну клиничку употребљивост, по-
себно зато што је то било време пре увођења 
стручних водича, медицине засноване на дока-

зима и персонализоване медицине код нас.
Био је руководилац два вишегодишња науч-

ноистраживачка пројекта везана за трауму у пе-
риоду 1991–2000. године. Од 1986. до 1991. био је 
руководилац пет једногодишњих пројеката из 
различитих области васкуларне патологије, а сви 
су били из домена примењених истраживања. 
Нажалост, после 2000. године није више био у 
прилици да се бави научним радом. Зато није ре-
ализован планирани пројекат прављења матема-
тичког модела понашања лопте различитог про-
мера, дебљине зида и унутрашњег променљивог 
притиска (модел анеуризме крвног суда). Треба 
напоменути да се око 2010. године појавио ко-
мерцијални клинички програм (софтвер) по-
моћу којег се – уношењем поменутих података о 
анеуризми и још неколико десетина других кли-
ничких параметара о самом болеснику – може 
добити индивидуална процена понашања анеу-
ризме одређених својстава у дугорочном пери-
оду код особа одређених карактеристика, што је 
од непроцењивог значаја за постављање индика-
ције за лечење ових болесника.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
бројних домаћих и међународних стручних уд-
ружења. Од 1971. године члан је Српског лекар-
ског друштва, где је свих ових година активно 
учествовао како у форумима, тако и у раду под-
ружница. Био је председник Секције за ангиоло-
гију и васкуларну хирургију Српског лекарског 
друштва и национални делегат за васкуларну 
хирургију у Међународном друштву за кардио-
васкуларну хирургију. Члан је поменутог међу-
народног друштва, Европског друштва за васку-
ларну хирургију, Међународне уније ангиолога, 
Међународног колегијума хирурга, као и свих 
домаћих удружења хирурга, посебно домаћих 
асоцијација на пољу кардиоваскуларне хирур-
гије, у којима је заузимао и челне позиције.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са.Члан је уређивачког одбора часописа Меди-
цински преглед и Онколошки архив и рецензент 
по позиву за њих и за Српски архив за целокупно 
лекарство.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Године 1998. изабран је за ванредног, а 2008. за 
редовног члана Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва. Од избора у ову 
академију активно ради на промоцији наших 
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вредности: подстиче млађе колеге на организа-
цију научних скупова и предавања, организује 
предавања по подружницама и учествује у 
њима, али ради и на плану организације рада 
Академије. Био је члан Научног већа Академије, 
потом потпредседник и председник Научне гру-
пе за хирургију, а сада је председник Огранка за 
Војводину Академије. 

Исте године када је изабран за члана Акаде-
мије медицинских наука Српског лекарског 
друштва изабран је и за члана Међународне ин-

форматизационе академије Москва – Њујорк 
– Женева.

Награде и признања. Као признање за укуп-
ни досадашњи рад проф. Аврамову су додељене: 
Повеља Српског лекарског друштва (1992), Зах-
валница Друштва лекара Војводине Српског ле-
карског друштва (1986, 2008), Повеља Удружења 
кардиоваскуларних хирурга Србије (2014) и 
Плакета Универзитета у Новом Саду (2015). До-
битник је Октобарске награде Града Врбаса 
(1965, 2009).
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Основни биографски подаци. Радмила Бак-
лаја је рођена 31. августа 1931. године у Ашањи. 
Гимназију је похађала у Земуну и матурирала 1950. 
године. Дипломирала је на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду 1958. године.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из трансфузиологије положила 
је 1965. године. Звање примаријуса стекла је 
1971. године.

Усавршавала се у Red Cross Blood Transfusion 
Center у Хелсинкију (1967), а затим у Сједиње-
ним Америчким Државама (1973, 1980) и Фран-
цуској (1974).

Стручна и наставна делатност. У Заводу за 
трансфузију крви Републике Србије запослила 
се одмах после дипломирања и у њему провела 
цео свој радни век до одласка у пензију 1996. го-
дине. За начелника Центра за хемофилију Ср-
бије постављена је 1964. године, а за начелника 
Одељења за хематологију и хемостазу 1966. По-
сле пензионисања била је саветник министра за 
здравље Владе Републике Србије за организа-
цију и развој трансфузиолошке службе у СР 
Србији.

На Медицинском факултету Универзитета 
у Београду била је предавач лекарима 
последип ломских студија из трансфузиологије 
и анестезиологије од 1973. до 1996. године. У 
том периоду била је и члан испитне комисије 
за трансфузиологију.

Главно поље њеног стручног и научног дело-
вања су: хемостаза и њени поремећаји и дијаг-
ностика и превенција тромбоемболијских поре-
мећаја. Један је од оснивача прве лабораторије за 
хемостазу у Београду (1966), а затим и у неколи-
ко градова широм бивше Југославије. Такође је 
била један од оснивача Центра за медицинску 
бригу о оболелима од хемофилије Србије 1964. 

године. У Центру су уведене све методе за дијаг-
ностиковање хемофилије и Von Willebrand-ове 
болести, регистровани сви оболели од ових бо-
лести на територији Србије, произведен крио-
преципитат 1966. године (само две године после 
његове прве производње и примене у свету), а 
потом је вршена контрола свих увезаних кон-
центрата на присуство вируса хепатитиса и 
ХИВ-а. Била је консултант у свим клиникама и 
болницама на којима су лечени ови болесници.

Била је члан тима за трансплантацију јетре 
којим је руководио проф. др Бориша Радевић и 
учествовала у свим трансплантацијама јетре из-
веденим у Институту за кардиоваскуларне бо-
лести „Дедиње“ од 1995. до 2000. године.

Научна делатност. Објавила је 196 научних и 
стручних радова у часописима, седам књига и 
десет поглавља у књигама, монографијама и 
уџбеницима.

Била је главни истраживач пројекта Thrombo-
embolism and contraceptive drug (Food and Drug 
Administration), који је извођен у сарадњи с Уп-
равом за храну и лекове (FDA) од 1972. до 1976. 
године у Вашингтону, сарадник пројекта пос-
већеног стандардизацији метода антикоагулант-
не терапије Светске здравствене организације, 
пројекта о превенцији преносивих болести и 
програма ETRO о тромбози.

Учествовала је у раду научне групе која се ба-
вила урођеним поремећајима коагулације при 
Светској здравственој организацији 1972. годи-
не у Женеви. 

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1958. године. Ос-
нивач је и први председник његове Секције за 
трансфузиологију (1980) и потпредседник 
Секције за хематологију и трансфузиологију.

Прим. др Радмила Баклаја

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Примаријус од 1971. године
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Почасни је члан Удружења хематолога и 
трансфузиолога Југославије. 

Била је члан Scientific Committee World Fede ra-
tion of Haemophilia (1965–1989), саветник у Me-
diterranean League Against Thromboembolic Diseases 
(oд 1987) и председник Лиге (1990–1992).

Чланство у уређивачким одборима часописа. 
Била је члан уређивачког одбора Билтена за хема-
тологију и трансфузиологију (1973–1982), уредник 
овог часописа (1982–1993) и главни и одговорни 
уредник Билтена за трансфузиологију (1993–2010). 
Била је и уредник часописа Throm bosis Research у 
издању Pergamont Press (1972–1976).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва изабрана је 1996, а 
за редовног члана 2006. године. Активно учест-
вује у раду Академије, а од 2000. до 2004. године 

била је генерални секретар Академије. Била је 
организатор научних скупова Тромбофилије и 
антитромбозна терапија (1999) и Поремећаји 
хемостазе и лечење (2004) и учесник на неколи-
ко научних скупова од којих је скуп Трансплан-
тација јетре – могућности и дилеме пратила 
Монографија научних скупова АМН СЛД (2014; 
вол. 5, бр. 2).

Награде и признања. Добитник је Повеље и 
Награде за животно дело Српског лекарског 
друштва (2015), као и Повеље Југословенског 
удружења за хемостазу и тромбозу.

Поводом 70 година рада Института за транс-
фузију крви Србије (2014) додељено јој је спе-
цијално признање у којем је написано да се „до-
дељује изузетном професионалцу и првој дами 
у области поремећаја хемостазе за оснивање 
лабораторија за хемостазу на просторима целе 
Југославије“.

Чланови Председништва Академије медицинских наука Српског лекарског друштва 
(2000-2002). 
Слева надесно: проф. др Михајло Здравковић, проф. др Јован Јабланов, проф. др 
Лазар Лепшановић, прим. др Радмила Баклаја (генерални секретар), проф. др 
Слободан Радмановић, проф. др Коста Костић (председник), проф. др Војислав 
Поповић, проф. др Атанасије Таса Марковић (потпредседник Академије, 2000–
2002. и од 2015), проф. др Душан Пејин и проф. др Слободан Додић
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Основни биографски подаци. Стеван Баљо-
шевић је рођен 22. августа 1938. године у Јужном 
Броду. Основну школу и гимназију завршио је 
1957. у Приштини. Исте године уписао се на Ме-
дицински факултет Универзитета у Београду и 
дипломирао 1963. године.

Стручно и научно усавршавање. Одмах по 
завршетку факултета запослио се у Општој бол-
ници у Приштини, где је завршио лекарски 
стаж, а потом наставио с радом на Инфектив-
ном одељењу. Специјализацију из инфективних 
болести обавио је у Општој болници у Пришти-
ни и на Клиници за инфективне болести у Бео-
граду, где је и положио специјалистички испит 
1969. године. Током специјализације учествовао 
је на симпозијумима, стручним састанцима и 
конгресима инфектолога Југославије са струч-
ним радовима који су штампани у зборницима 
радова с ових скупова. Докторску дисертацију 
под насловом Клиничко-епидемиолошки аспе-
кти трбушног тифуса после велике хидричне 
епидемије у Приштини 1962. године одбранио је 
1975. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду. Ментор му је био проф. др 
Живадин Перишић, док је председник комисије 
за одбрану дисертације био проф. др Михајло 
Николић. Школску 1975/76. годину провео је на 
супспецијализацији из клиничке имунологије у 
Паризу (Faculté de Médecine Xavier Bichat, Hôpital 
Claude Bernard), где је одбранио тезу под насло-
вом Etude de trois cas de deficit congenital en immu-
noglobulines и 20. септембра 1976. године стекао 
титулу assistent éntranger.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност.  За асистента за предмет Инфективне 
болести на Медицинском факултету Универзи-
тета у Приштини изабран је 1973. године, у 
звање доцента је унапређен 1976, а у звање редо-

вног професора 1987. године. Теоријску и прак-
тичну наставу обављао је на Медицинском и 
Стоматолошком факултету у Приштини, а по-
том у Крушевцу и Косовској Митровици, где је 
измештен Универзитет из Приштине. Сви фа-
култети Универзитета у Приштини с наставом 
на српском језику измештени су из Приштине 
после НАТО бомбардовања од марта до јуна 
1999. године. Потом је следио терор албанских 
националиста и терориста ОВК над Србима 
перфидним и суровим методама, све до кидна-
повања, ликвидације и убистава на радном мес-
ту, па није било никаквих могућности да се оп-
стане у Приштини, нити организује настава. 
Поред наставе на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Приштини проф. Баљошевић је по 
позиву обављао наставу и на Медицинском фа-
култету у Србињу (Фочи) и Новом Пазару.

Због широког познавања инфектологије и 
граничних медицинских дисциплина, био је 
ментор у изради 11 магистарских радова и 10 
докторских дисертација, које су с успехом од-
брањене на Медицинском и Стоматолошком 
факултету у Приштини.

Поред учествовања у редовној и последи-
пломској настави на Медицинском факултету у 
Приштини, обављао је и низ веома значајних 
функција: био је продекан за наставу, председ-
ник Универзитетског савета и ректор Универзи-
тета у Приштини.

Стручна делатност. Цео свој радни век бавио 
се инфективним болестима. После обављеног 
лекарског стажа примљен је на Инфективно 
одељење Опште болнице у Приштини, које је 
тада имало 80 кревета. Инфективно одељење је 
прерасло у клинику 1973. године пошто се Ме-
дицински факултет у Приштини од 1969. раз-
вијао у значајан клинички центар. Године 1975. 

Проф. др Стеван Баљошевић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Приштини
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сазидана је модерна зграда за Инфективну кли-
нику са 120 кревета, увек пуна болесника с акут-
ним инфективниим болестима, лабораторијом, 
амбулантом за ултразвук, ЕЕГ и одељењем за 
лапароскопију. Др Баљошевић је био начелник 
Одељења за инфективне болести гастроинтес-
тиналног тракта (1975–2000), директор Ин-
фективне клинике Клиничко-болничког центра 
у Приштини (1976–2003) и директор Клиничко-
болничког центра у Приштини (1993–1998).

У свакодневном раду са болесницима инсис-
тирао је на увођењу савремених имунолошких 
дијагностичких метода, основао је Одељење за 
лапароскопску дијагностику и увео ултразвук 
као рутинску методу у дијагностиковању ин-
фективних болести јетре, панкреаса и других 
гастроинтестиналних органа. Инсистирао је на 
тимском раду у лечењу акутних болести цен-
тралног нервног система инфективне етиологије 
и корисним неурохируршким интервенцијама 
код последичног хидроцефалуса код болесника 
с менингитисом и енцефалитисом. Користећи 
богато искуство у лечењу болесника, блиско је 
сарађивао с педијатрима, епидемиолозима, мик-
робиолозима, те инсистирао на предузимању 
превентивних мера у сузбијању епидемија тр-
бушног тифуса, хеморагичне грознице, морби-
ла, вариоле вере, хепатитиса, сиде, бруцелозе и 
других тешких инфективних болести.

Учествовао је у неколико научноистраживач-
ких пројеката преко одговарајућих републичких 
институција, а под директном контролом Меди-
цинског факултета и ресорног Министарства Ју-
гославије и Србије. Као председник Југословенске 
комисије за Уницеф од 1984. до 1988. године 
учествовао је у спровођењу светских активности 
за добробит деце у разним областима, пре свега у 
земљама у развоју. Афирмисао је ставове Југосла-
вије на општој примени вакцинације против за-
разних болести, те правилној исхрани и развоју 
деце, као и југословенска искуства и доприносе 
земљама у развоју, на основу чега је наша земља 
добила значајна признања на скупштинама Уни-
цефа у Њујорку, Паризу, Женеви и Риму.

Научна делатност. Написао је, представио и 
публиковао 127 стручних и научних радова на 
стручним састанцима, симпозијумима и конгре-
сима инфектолога, педијатара, епидемиолога, 
интерниста, имунолога, реуматолога и хепато-
лога у Југославији и иностранству, као и на кон-
гресима Балканске медицинске уније и инфекто-
лога европских земаља. Аутор је и коаутор пог-

лавља у уџбеницима о акутним инфективним 
болестима, уџбеницима реуматологије и орто-
педије и у Атласу инфективних болести. Био је 
рецензент уџбеника о инфективним болестима 
медицинских факултета у Београду, Нишу и Ко-
совској Митровици.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Од 1964. 
године члан је Српског лекарског друштва, вео-
ма активан у афирмацији стручног и научног 
рада којим се руководи традиција Српског ле-
карског друштва од његовог оснивања до данас. 
Члан је и Инфектолошког друштва француског 
језика и Балканске медицинске уније. Органи-
зовао је конгресе и стручне састанке инфекто-
лога Југославије, Србије и Црне Горе и Косова и 
Метохије с високо оцењеним квалитетом сао-
пштених и штампаних стручних и научних ра-
дова. Био је генерални секретар Друштва лекара 
Косова и Метохије, члан Управног одбора Срп-
ског лекарског друштва, Савеза лекарских 
друштава Југославије и Балканске медицинске 
уније, као и председник Удружења приватних 
лекара и стоматолога Расинског округа.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан уређивачких одбора часописа 
Praxis medica и неколико конгресних зборника. 
Рецензент је часописа Медицински преглед и 
Praxis medica.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва.  За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва изабран је 1985, а за 
редовног члана 1988. године. Члан је Научне гру-
пе за интерну медицину. Био је члан Председни-
штва Академије медицинских наука. У сарадњи 
са члановима Академије, проф. др Миленом Бо-
жић, проф. др Мијомиром Пелемишом и други-
ма, организовао је неколико научних скупова (о 
лечењу хроничних хепатитиса, трансплантацији 
јетре, хепатитису у трудноћи, резистенцији бак-
терија у новом терапијском светлу) и за тај до-
принос добио захвалнице и признања. Такође је 
организовао и држао предавања у оквиру кон-
тинуиране медицинске едукације из разних об-
ласти инфектологије, с високим рејтингом бо-
довања. Афирмисао је активност Академије у 
Србији и ван земље на научним скуповима на 
којима је учествовао.

Награде и признања. За предани рад у Срп-
ском лекарском друштву, Академији медицинских 
наука, Универзитету и друштвеном ангажману 
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добио је Захвалницу, Диплому и Повељу Српског 
лекарског друштва, a 2009. годинe и Награду за 
животно дело Српског лекарског дру штва. Доби-
тник је Медаље италијанског Уницефа, Плакете 
југословенског Уницефа и Плакете Савеза лекар-
ских друштава Југославије. На конгресима студе-
ната медицине и стоматологије Југославије, Ср-
бије и Црне Горе добио је више захвалница и при-
знања. Такође, добитник је Октобарске награде 

Града Приштине и Видовданског признања Уни-
верзитета у Приштини за духовно и научно узди-
зање универзитетске мисли. Поводом 45 година 
рада Медицинског факултета у Приштини, 2014. 
године у Косовској Митровици добио је Захвал-
ницу за допринос образовном и научном развоју 
Медицинског факултета у Приштини. 

Одликован је и Орденом рада и Орденом за-
слуга за народ СФРЈ.
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Основни биографски подаци. Драган Бело-
ица је рођен 9. септембра 1941. године у Кончу-
лићу код Рашке. Гимназију је завршио у Краље-
ву. Стоматолошки факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1960. и дипломирао 15. фебруара 
1966. године. 

Стручно и научно усавршавање. Запослио 
се на Клиници за дечју и превентивну стомато-
логију Стоматолошког факултета у Београду 
1966. године као клинички лекар. Специјализи-
рао је ортодонцију вилице са дечјом превентив-
ном стоматологијом, а специјалистички испит 
положио 1974. године на истом факултету. Ма-
гистарску тезу, у којој су коришћени савремена 
решења и нове методе функционалне и естетске 
рехабилитације прелома зуба у дечјем узрасту 
насталих траумом, одбранио је 1973. године. 
Изучавајући утицај флуорида на распрострање-
ност каријеса, посебно његов утицај на глеђ и 
дентин, коришћењем савремених метода испи-
тивања (скенинг-електронска микроскопија, 
електронска микросонда, микрохемијска анали-
за и др.) настала је његова докторска дисерта-
ција под насловом Флуориди и тврда зубна тки-
ва, коју је одбранио 1979. године на Стомато-
лошком факултету у Београду.

Током стручног усавршавања боравио је 
1974. године на Стоматолошком факултету у 
Турку (Финска) и Истмановом институту у 
Стокхолму, 1977. године на Нуклеарном инсти-
туту „Јоже Штефан“ у Љубљани, а потом 1985. и 
1986. године у Копенхагену – на Стоматолошком 
факултету, односно Институту за народно здра-
вље. Краће време је провео на стоматолошким 
факултетима и институтима у Шведској, Дан-
ској, Немачкој, Швајцарској, Грчкој и Америци, 
као и на свим стоматолошким факултетима и 
одсецима у Југославији.

Избор у научна и наставничка звања и нас-
тавна делатност. У звање асистента на Клиници 
за дечју и превентивну стоматологију Стомато-
лошког факултета Универзитета у Београду иза-
бран је 1968. године, у звање доцента 1979, ван-
редног професора 1982, а редовног професора 
1987. године.

Практичну и теоријску наставу за студенте ос-
новних, последипломских, докторских и специја-
листичких студија обављао је на предметима Дечја 
стомaтологија и Превентивна стоматологија, а 
предавао је и поједина поглавља која се односе на 
дечји узраст на Стоматолошкој протетици, Стома-
толошким материјалима, Ортопедији вилица, 
Оралној хирургији и Педијатрији на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Поред Стома-
толошког факултета у Београду наставу је обављао 
на истоветним предметима у Новом Саду, Приш-
тини и Фочи. Био је ментор у изради девет магис-
тарских теза и шест докторских дисертација на 
стоматолошким факултетима у Београду, Нишу, 
Новом Саду, Приштини и Подгорици. Професор 
је по позиву и почасни доктор наука на Стомато-
лошком факултету Државног медицинског уни-
верзитета у Јеревану, у Јерменији.

На Стоматолошком факултету у Београду оба-
вљао је функције директора Клинике за дечју и пре-
вентивну стоматологију у два мандата (1979–1987), 
директора Завода за стоматолошку здравствену 
заштиту Републике Србије (1982–1987), продека-
на за здравство и финансије (1987–1991) и декана 
факултета (1991–1996), а био је и члан Савета Бе-
оградског универзитета у неколико мандата, члан 
многих комисија на Универзитету и председник и 
члан савета и научних већа „Галенике“, Клиничког 
центра у Подгорици и Приштини.

Значајан допринос раду Клинике за дечју и 
превентивну стоматологију. Др Белоица је чи-

Проф. др Драган Белоица

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду
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тав свој радни век провео на Клиници за дечју и 
превентивну стоматологију Стоматолошког фа-
култета у Београду, где је и пензионисан октобра 
2005. године.

Поред класичне превенције и санације 
обољења уста и зуба код деце и омладине, првен-
ствено се усавршавао у области функционалне 
и естетске рехабилитације деце након повреда 
или раног губитка млечних и сталних зуба. Зна-
чајно је допринео унапређењу постојећих мето-
да санације применом савремених материјала, 
чиме је Клинику за дечју и превентивну стома-
тологију учинио убедљиво најбољом у региону.

Истражујући утицај флуорида на појаву ка-
ријеса, односно његов утицај на тврда зубна тки-
ва, увео је нове методе експерименталних истра-
живања остваривши сарадњу с институтима 
„Винча“ и „Јоже Штефан“ у Љубљани, институ-
тима за испитивање материјала, Институтом за 
геолошка истраживања, те Рударско-геолошким 
и Природно-математичким факултетом у 
Београду.

Као директор Клинике за дечју и превентивну 
стоматологију, а касније и као декан Стомато-
лошког факултета, битно је допринео сарадњи с 
фармацеутском и денталном индустријом у 
земљи (Галеника, Лек Љубљана, Плива Загреб, 
Реплек Скопље и др.) и иностранству (Ultradent 
и KERR, Сједињене Америчке Државе; Sanitaria, 
Аустрија; Ivoclar Vivadent, Лихтенштајн; DMG, 
Немачка, и др.). Склапање уговора о сарадњи и 
донацији битно је допринео осавремењивању 
опреме на факултету и примени најсавременијих 
материјала, што је утицало и на унапређење 
наставе. Као директор Завода за стоматолошку 
здравствену заштиту Републике Србије активно 
је учествовао у сарадњи са Стоматолошким фа-
култетом у Београду и Стоматолошким одсецима 
у Нишу, Новом Саду и Приштини, као и Ми-
нистарством здравља и Републичким фондом 
здравствене заштите, у креирању и организацији 
стоматолошке здравствене заштите становника 
Србије, усмерава јући дотад терапеутску стома-
тологију ка превентивној.

Посебан допринос стоматолошкој служби 
Србије била је реализација Пројекта занављања 
стоматолошке опреме у Републици Србији 
(1994) у организацији Завода за стоматолошку 
здравствену заштиту и Стоматолошког факул-
тета у Београду и у сарадњи с Министарством 
здравља, Републичким фондом здравствене 
заштите, Народном банком Србије и Југоден-

том, при чему је 960 старих стоматолошких сто-
лица замењено новим.

Захваљујући великом клиничком искуству и 
стручном усавршавању на другим факултетима 
и институтима у иностранству, увео је нове мето-
де збрињавања трауматских повреда сталних и 
млечних зуба код деце и омладине. Уместо дотад 
уобичајене методе заштите фрактурне површине 
и одлагања рестаурације зуба од месец дана, увео 
је методу естетске и функционалне надоградње 
прелома зуба непосредно након повреде, што је 
довело до вишеструког смањења компликација 
од првобитних 12,8% на 0,8%. Увео је јасно дефи-
нисане протоколе код траумом избијених зуба са 
незавршеним и завршеним растом корена, што је 
такође смањило проценат компликација. Код 
деце с раним губитком једног зуба или више њих 
услед запуштеног каријеса или повреда, као и код 
недостатка неколико зуба услед различитих 
обољења, каријеса раног детињства и синдрома 
праћених хиподонцијом или анодонцијом, уведе-
на је, ради што боље и удобније рехабилитације, 
израда делимичних протеза од флексибилних 
материјала (Valplast), који под дејством темпера-
туре у устима пацијента постају еластични. Један 
је од првих стоматолога који је прихватио и про-
ширивао индикације за примену композитних 
материјала који су, као нови материјали, изиски-
вали потпуно нову методологију рада и били теш-
ко прихватани. Захваљујући новоусвојеним ме-
тодама, Клиника је стекла завидан углед и поста-
ла образовни центар у којем су се обучавали 
стручни кадрови са других факултета.

Поред уобичајене сарадње с Ветеринарским и 
Медицинским факултетом у Београду у области 
експерименталних истраживања, склапани су 
уговори о међусобној сарадњи и са другим факул-
тетима и институтима, чиме су олакшани контак-
ти истраживача, а научна делатност је унапређе-
на. Док је био на функцији декана, склопљени су 
уговори о сарадњи са стоматолошким факулте-
тима у Лос Анђелесу, Риму, Милану и Сијени, што 
је омогућило бесплатно усавршавање наставног 
особља факултета у области здравствене делат-
ности и израде докторских теза.

Научна делатност. На конгресима и симпо-
зијумима у земљи и иностранству реферисао је 
више од 350 стручних и научних радова, од чега је 
170 делимично а 37 у целини штампано у зборни-
цима радова с ових скупова. Предавао је по позиву 
више од 140 пута. У часописима с рецензијом 
штампано је осам његових научних радова.
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Учествовао је у изради 12 уџбеника и мо-
нографија и Медицинског лексикона (1999). Био 
је главни уредник и аутор уџбеника Дечја стома-
тологија (2000), Дечја стоматологија, II измење-
но и допуњено издање (2005) и Дечја стоматоло-
гија – практикум (2006), као и коаутор уџбеника 
Дечја и превентивна стоматологија (1984), 
Дечја и превентивна стоматологија, II измењено 
и допуњено издање (1986), Дечја и превентивна 
стоматологија за ученике зуботехничке школе 
(1984, 1988, 1990, три издања), Превентивна сто-
матологија (2002), Превентивна стоматологија, 
II измењено и допуњено издање (2005) и Стома-
толошки материјали (2003). Са сарадницима је 
објавио монографије Превентивни програм и 
предлог организације стоматолошке заштите за 
подрињско-колубарски регион (1985), Болести 
уста и зуба становника Београда (1987) и Повре-
де зуба (1987, 2007).

Био је руководилац у пет и главни истраживач 
или сарадник у девет научноистраживачких 
пројеката. Руководио је пројектима: Експеримен-
тална, клиничка и епидемиолошка истраживања 
у стоматологији (1981–1985), Утицај кариоста-
тичких микроелемената на тврда зубна ткива 
(1981–1985), Преваленција и карактеристике 
обољења уста и зуба у становника подрињско-ко-
лубарског региона (1981–1985), Флуороза зуба у СР 
Србији (1986–1990) и Флуор и зубни квар (1990–
1994). Био је сарадник или главни истраживач у 
следећим пројектима: Интердисциплинарна сту-
дија преваленције и карактеристике обољења 
уста и зуба и коришћење стоматолошке здравс-
твене заштите у београдског становништва; 
Лонгитудинална студија обољења уста и зуба у 
деце и омладине Београда од 13 до 18 година; Кли-
ничка и експериментална истраживања етиоло-
гије обољења пародонцијума у младих; Испити-
вање директних и индиректних механизама на-
станка инфламације гингиве; Улога општих и 
локалних фактора у настанку зубног квара; Ути-
цај кариостатичких микроелемената на тврда 
зубна ткива; Истраживање промена на унутра-
шњим органима експерименталних животиња 
изложених различитим препаратима флуорида; 
Утврђивање распрострањености обољења уста 
и зуба у становника Југославије; Дијагностичке и 
терапијске методе у дечјој стоматологији.

Активности у Српском лекарском друштву 
и другим удружењима. Др Белоица је члан Срп-

ског лекарског друштва и његове Стоматолошке 
секције од 1966. године. Био је члан Председни-
штва, Етичког комитета, Комисије за доделу на-
града и признања и других одбора.

Био је члан Удружења дечјих стоматолога Ју-
гославије, чији је председник био у два мандата 
(1986–1990), и оснивач, потпредседник (1994–
1998) и председник (1998–2001) Удружења сто-
матолога Балкана (BaSS). Члан је Међународне 
стоматолошке федерације (FDI), Међународне 
стоматолошке организације за истраживања 
(IDR) и Academy of Dentistry International од 2002. 
године.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академији медицинских наука 
Српског лекарског друштва изабран је 1996, а за 
редовног 2002. године. Био је потпредседник 
Академије од 2004. до 2008. године и члан Пред-
седништва (2004–2008) и Научног већа (од 2012). 
Као ванредни члан Академије организовао је 
четири научна скупа у сарадњи са Стоматолош-
ким факултетом у Београду, а након избора за 
редовног члана у оквиру континуиране едука-
ције стоматолога организовао је и предавао на 
29 стручних скупова у 12 градова Републике Ср-
бије, Црне Горе, Македоније, Федерације Босне 
и Херцеговине и Републике Српске, кроз које је 
обучено више од 4.500 здравствених радника из 
области стоматологије.

Награде и признања. Добитник је неколико 
признања Српског лекарског друштва: Повеље 
за посебне заслуге у здравственој заштити и ор-
ганизацији здравствене службе (1986), Награде 
за научноистраживачки рад (2007), Награде за 
животно дело (2010) и „Великог печата“ (2015), 
најважније награде Српског лекарског друштва. 
Добио је и више од 120 повеља и плакета за са-
радњу и помоћ у развоју стоматолошке здравс-
твене заштите од подружница и удружења из 
Србије, Македоније, Босне и Херцеговине, Репу-
блике Српске, Црне Горе, Словеније и Хрватске. 
Добитник је Октобарске награде Града Београда 
за највиша достигнућа у области уметности и 
науке (1987) и Плакете Матице исељеника за не-
себичну помоћ (1993). 

Године 1986. одликован је Орденом рада са 
златним венцем за изванредне заслуге и научну 
афирмацију Стоматолошког факултета Универ-
зитета у Београду.
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Основни биографски подаци. Сретен Била 
је рођен 21. јула 1934. године у Травнику, у Босни 
и Херцеговини. Основну школу и гимназију за-
вршио је 1953. у Београду с одличним успехом. 
Исте године уписао се на Медицински факултет 
Универзитета у Београду и дипломирао 1961. 
године.

Стручно и научно усавршавање. По завр-
шетку студија запослио се као стручни сарадник 
на Институту за патолошку анатомију Меди-
цинског факултета у Београду. На Гинеколошко-
акушерску клинику Медицинског факултета у 
Београду (данас Клиника за гинекологију и аку-
шерство Клиничког центра Србије) примљен је 
1. септембра 1965. године. Специјалистички ис-
пит из гинекологије и акушерства положио је 
1969. године с одличним успехом. Докторску 
дисертацију под насловом Прогностичка вред–
ност дозирања ХПЛ-а (хуманог плацентног лак-
тогена) у нормалној и патолошкој трудноћи 
одбранио је 1977. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду.

Усавршавао се у Центру за хуману репродук-
цију и истраживања у Бриселу (Белгија), где је 
боравио два пута: 1972/73. године код проф. др 
Clod-а Robyn-а и 1988. код проф. др А. van 
Streiteghem-а и проф. др P. Devroey-а. У Центру за 
хуману репродукцију и истраживања у Хелсин-
кију (Финска) боравио је 1985. године код проф. 
Marku-a Seppäläx-a и проф. Olavi-а Ylikordalle-a.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента изабран је 1977. го-
дине, у звање доцента 1984, ванредног професо-
ра 1989, док је редовни професор Медицинског 
факултета у Београду постао 1994. године.

Учествовао је у настави на основним студија-
ма, последипломским студијама за лекаре на 
специјализацији, ужој специјализацији и курсе-

вима иновација знања намењеним гинеколози-
ма и акушерима.

Био је ментор у изради четири докторске ди-
сертације, пет магистарских радова и три рада 
уже специјализације, а у изради многих теза је 
учествовао као консултант. Неколико пута је 
био члан комисија за одбрану докторских и ма-
гистарских радова. Био је члан комисија за по-
лагање специјалистичких и супспецијалистич-
ких испита, као и члан Комисије за специја-
листички испит из опште медицине.

Стручна делатност. На Клиници за гинеко-
логију и акушерство Клиничког центра Србије 
радио је готов цео свој радни век – од 1965. до 
одласка у пензију 2001. године. Био је шеф Одсе-
ка за преоперативну припрему Одељења ендок-
ринологије до 1987. године. Бавио се проблеми-
ма неплодности и хумане репродукције. Био је 
начелник Одељења за научноистраживачки рад 
с Одсеком за вантелесно оплођење. Основао је 
1990. године Одељење за асистирану фертили-
зацију (вантелесно оплођење) Клинике и био 
први начелник тог одељења.

Његове уже области рада су методе асистира-
не репродукције (вантелесно оплођење, фертили-
зација in vitro и микрофертилизација – ICSI) и 
проблеми неплодности и хумане репродукције. 
Као оснивач и први начелник Одељења за асисти-
рану фертилизацију, те објављивањем моногра-
фије Основе вантелесног оплођења и многих ра-
дова из ове области, значајно је допринео развоју 
метода асистиране репродукције и проучавању 
инфертилитета. Значајан је и његов допринос 
примени савремених метода дијагностике у гине-
колошкој ендокринологији коришћењем радио-
имунолошке методе дозирања хормона.

Научна делатност. Аутор је и коаутор три 
монографије: Ендокринологија плаценте – био-

Проф. др Сретен Била

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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лошке и клиничке карактеристике, Основе ван-
телесног оплођења и Савремена антенатална 
дијагностика. Аутор је четири поглавља у уџбе-
ницима Опстетриција (1996), Гинекологија 
(2004) и Педијатрија (1992, 1993).

Објавио је 260 радова који су публиковани у 
домаћим и страним часописима, међу којима су 
и радови у часописима који су цитирани у бази 
Current Contents, као и у међународним и до-
маћим зборницима сажетака. У целини у до-
маћим и страним часописима објављен је 171 
рад. Индекс цитираности (SCI) његових радова 
је 137. У страним часописима и монографијама 
цитиран је 79, а у домаћим 58 пута. Р индикатор 
његове научне компетентности износи 228,6.

Држао је предавања по позиву на научним 
састанцима и конгресима у земљи (Београду, 
Љубљани, Скопљу и др.) и иностранству.

Био је руководилац два научноистраживачка 
пројекта – Регулација репродукције жене и 
Утврђивање сврсисходности поступака у раз-
ликовању менструалног поремећаја – савремени 
приступ, те сарадник у пет научних пројеката.

Био је експерт из области хумане репродук-
ције и ендокринологије Савезног министарства 
за науку Југославије од 1995. године.

Био је рецензент три монографије: Шти-
таста жлезда, аутора Љиљане Војводић, Кон-
трацепција, уредника Спасоја Петковића и 
Александра Радосављевића, и Вантелесна оп–
лодња као метод решавања неплодности, ауто-
ра Милене Папић. Такође је био рецензент уџбе-
ника Гинекологија и акушерство – за студенте 
медицине (Београд, 2005) и четири зборника 
радова Гинеколошких недеља и конгреса.

Активности у Српском лекарском друштву и 
другим удружењима. Професор Била је члан 

Српског лекарског друштва, Гинеколошке секције 
(у којој је у неколико наврата био члан Председни-
штва), Секције за фертилитет и стерилитет и Фар-
макотерапијске секције. Био је члан Удружења 
гинеколога и опстетричара Југославије (УГОЈ), а 
потом Удружења гинеколога и опстетричара Ср-
бије и Црне Горе (УГОСЦГ). Био је члан Комисије 
за адолесцентну гинекологију УГОЈ.

Професор Била је био члан Америчког на-
ционалног удружења за фертилитет (American 
Fertility Society – FIGO) и Међународног друштва 
за фертилитет (IFFS).

Председавао је на једном страном и на пет 
домаћих конгреса и симпозијума.

Био је главни организатор и члан организа-
ционих одбора неколико стручних састанака и 
научних скупова које су организовали Меди-
цински факултет, Српско лекарско друштво, 
Академија медицинских наука Српског лекар-
ског друштва и друге стручне и научне органи-
зације. Био је члан организационих одбора Пр-
вог југословенског симпозијума о вантелесном 
оплођењу и етичким проблемима (Нови Сад, 
1992), Првог симпозијума о менопаузи (Нови 
Сад, 1993) и симпозијума Медицинска истражи-
вања на Медицинском факултету у Београду 
(1991–2000). Као члан Организационог одбора 
учествовао је и у организацији четири Гинеко-
лошке недеље Српског лекарског друштва 
(стручни састанак гинеколога Србије).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. У периоду 2000–2002. године био је главни и 
одговорни уредник часописа Југословенска гине-
кологија и перинатологија, а затим члан (2004–
2009) и председник Савета овог часописа (2011–
2012). Био је рецензент радова Гинеколошко-
акушерских недеља.

Додела Награде за животно дело 
Академик Радоје Чоловић, председник 
Српског лекарског друштва, уручује на-
граду проф. др Сретену Били, 6. мај 2014. 
године



428

Био је члан Уредништва – консултативног 
тела часописа Gine-Dips (Барселона, Шпанија) и 
члан Уредништва часописа ЈАМА (југословен-
ско издање америчког стручног часописа).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Ванредни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1996, а ре-
довни члан 2004. године. Члан је Хируршке на-
учне групе и Научног већа Академије. Од избора 
за члана Академије непрекидно је активно уче-
ствовао у њеном раду. Био је главни организатор 
научног скупа Вантелесно оплођење одржаног 
октобра 1998. године у Београду, а маја 2005. је 
одржао предавање под називом Индукција ову-
лације у поступку вантелесне оплодње.

Награде и признања. Добитник је бројних 
признања за рад у Гинеколошко-акушерској сек-
цији Српског лекарског друштва, УГОЈ и Кли-
ничком центру Србије. Добио је четири дипломе 
(1976, 1978, 1981) и две плакете (1986, 1988) Срп-

ског лекарског друштва, Диплому подружнице 
Српског лекарског друштва у Нишу (1981), Ди-
плому УГОЈ (1996), четири захвалнице УГОЈ, две 
дипломе часописа Медицински подмладак (1980, 
1982) и Диплому Института ИНЕП (1984). До-
битник је и Повеље Медицинског факултета 
(2003) и Повеље Друштва споменика и тради-
ције Србије (1995). Награду Клиничког центра 
Србије за прву монографију из области ванте-
лесног оплођења добио је 1995. године. Доби-
тник је Награде за животно дело Српског лекар-
ског друштва 2014. године.

Професор Била је добио и низ међународних 
признања: American Medical Association доделило 
му је сертификат за рад у Издавачком одбору ча-
сописа ЈАМА (југословенско издање), Амерички 
биографски институт уврстио га је у Зборник The 
International Directory of Distinguished Leadership 
(треће издање, 1991), а у Universite Libre de Bruxelles 
признање му је доделио директор Клинике за рад 
и ангажовање током боравка 1972/73. године.

Подаци о професору Били могу се наћи у пу бликацији Америчког биографског института The International 
Directory of Distinguished Leadership, 1991; у биографском лексикону Милановић М. Познати српски лекари. 
Београд, Торонто: М. Милановић; 2005; и публикацији Српска енциклопедија, том 1, књига 2. Београд, 2011.
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Основни биографски подаци. Љубица Бо-
жиновић је рођена 20. фебруара 1924. године у 
селу Тополо, код Дубровника, у грађанској поро-
дици средњег имовног стања. Отац Симун Божи-
новић био је службеник финансијске контроле, а 
мајка домаћица с петоро деце. Године 1930. отац 
је службено премештен у Котор, где је Љубица 
Божиновић завршила основну школу и седам 
разреда гимназије. Осми разред похађала је у 
Дубровнику, где је матурирала 1942. године с од-
личним успехом. Пошто је 1943. завршила шес-
томесечни педагошки курс, отворила је школу у 
селу Имотица (суседно село с родним Тополом) 
и успешно радила једну школску годину.

На Медицински факултет Универзитета у Бе-
ограду уписала се 1945. године, када се на тај 
факултет пријавило више од хиљаду осамсто 
кандидата. Дипломирала је 1951. са средњом 
оценом 8,6. На другој години студија била је на 
летњој пракси у Загребу, а на трећој години у 
Холандији, у оквиру размене студената. Током 
студија је учествовала на две радне акције, прузи 
Брчко – Бановић и Шамац – Сарајево, а као млад 
лекар на радној акцији ауто-пут Братство-једин-
ство, Љубљана – Загреб радила је у стационару.

Стручно и научно усавршавање. Општи ле-
карски стаж обавила је на клиникама Медицин-
ског факултета у Београду, након чега је примље-
на у стални радни однос на бившој Четвртој ин-
терној клиници, касније Интерној клиници Б. 
Релативно се рано определила за кардиологију. 
Њено интересовање за ту област медицине било 
је видљиво још током специјализације из интер-
не медицине. Специјалистички испит је положи-
ла 1958. године с одличном оценом. Била је три 
месеца на стручном усавршавању у Енглеској као 
стипендиста фондације Lady Hatton. Од 1961. до 
1963. године била је на последипломским сту-

дијама на Националном институту за кардиоло-
гију у Мексико Ситију као стипендиста овог ин-
ститута. Стипендија је подразумевала двого-
дишње последипломске студије из кардиологије 
и обухватала дванаесточасовни рад на Инсти-
туту у функцији enterna и предавања професора 
Медицинског факултета у форми курсева из свих 
области кардиологије. Завршетком ових студија 
добила је звање кардиолога. Поред шпанског и 
енглеског језика, које добро говори, служи се и 
италијанским и француским језиком.

Хабилитована је радом Кардиограм врха срца 
у дијагностици срчаних обољења. Докторску ди-
сертацију под насловом Систолне фазе у акут–
ном инфаркту миокарда одбранила је 1975. го-
дине на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Интерна 
медицина изабрана је 1956. године, у звање ван-
редног професора 1976, а редовног професора 
1982. Поред практичне и теоријске наставе за сту-
денте медицине, држала је наставу и студентима 
последипломских студија из кардиологије од ос-
нивања те последипломске катедре 1965. године. 
Одржала је и бројна предавања специјализантима 
из интерне и опште медицине. Била је дугогодиш-
њи члан и председник комисија за полагање спе-
цијалистичких и усмених магистарских испита.

Стручна делатност и допринос развоју дечје 
кардиологије и коронарних јединица. По завр-
шетку последипломских студија 1963. године 
вратила се на Четврту интерну клинику, на Оде-
љење Ц, где је и пре студија радила. До 1971. го-
дине бавила се дечјом кардиологијом. У оквиру 
амбулантне службе клинике отворена је посебна 
дечја кардиолошка амбуланта, а проф. др Божи-
дар Ђорђевић, шеф Одељења Ц, усмерио ју је на 

Проф. др Љубица Божиновић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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рад у овој амбуланти, на сарадњу са Дечјом кли-
ником Медицинског факултета (проф. Светис-
лав Костић и Јованка Жујовић) и на консулта-
ције и контролу њихових пацијената. Истовре-
мено, ван свог радног времена, радила је у Дечјој 
болници „Др Олга Дедијер“ на Карабурми као 
консултант за кардиологију. У том периоду до-
минантна патологија у дечјој кардиологији била 
је реуматска грозница. Урођене срчане мане 
биле су ретке. Ниједна од ове две дечје усанове 
није у то времен имала услове, ни просторне ни 
кадровске, за самостално решавање проблема 
дечје кардиологије. Кроз тај рад др Божиновић 
је успоставила сарадњу с педијатрима, а стечена 
искуства је преносила предавањима на семина-
рима и конгресима, као и објављеним радовима. 
Своје клиничке резултате проверавала је патоа-
натомским налазима у сарадњи са др Владими-
ром Кањухом и др Горданом Туцаковић. Инте-
ресовање за ову област педијатрије повећавао се 
међу младим лекарима, а истовремено су се 
стварали и услови за развој и организацију ове 
области у оквиру дечјих болница – Института за 
заштиту подмлатка СР Србије и Дечје клинике 
Медицинског факултета.

Године 1971. постављена је за шефа новоос-
новане Коронарне јединице Интерне клинике Б, 
једне од првих у Србији. Била је члан карди-
олошког тима ове клинике с којим је радила на 
организацији кардиолошке службе и оснивању 
коронарних јединица широм Србије.

После 14 година рада у Коронарној јединици 
постављена је 1985. године за шефа Одељења Д 

Интерне клинике Б (кардиолошког одељења), 
којим је до одласка у пензију руководио проф. др 
Владан Јосиповић. После оснивања Универзи-
тетског клиничког центра ово одељење постаје 
Друго клиничко одељење Института за карди-
ологију. Истовремено с вршењем функције шефа 
овога одељења проф. Божиновић је била укључе-
на у рад групе за припрему и организацију рада 
Ургентног центра у Београду коју је именовала 
Управа Клиничког центра. Отварањем и поче-
тком рада Ургентног центра постављена је за на-
челника Интерног одељења Ургентног центра и 
на тој дужности остала до одласка у пензију 1987. 
године. Ово одељење је, поред Општег интерни-
стичког одељења, имало и две посебне јединице 
– Метаболичку и Коронарну и Посткоронарно 
одељење. Коронарна јединица и Посткоронарно 
одељење обједињавало је претходне коронарне 
јединице интерних клиника А и Б.

Научна делатност. Као аутор и коаутор обја-
вила је 25 поглавља и прилога у уџбеницима и 
монографијама, од којих су најзначајнији уџбе-
ници Интерна медицина, уредника С. Стефано-
вића, и Кардиологија, уредника С. Недељковића, 
и монографије Урођене срчане мане (после-
дипломски уџбеник из кардиологије), Коронарна 
болест и Акутна стања у кардиологији. Аутор је 
и једног поглавља у монографији Coronary Heart 
Disease in Seven Countries (1970), коју је издало 
Америчко удружење за срце (American Heart 
Association) као монографију под редним бројем 
29, које је резултат њеног рада у групи за истра-
живање инциденције коронарне болести у три 

Добитници награда Српског лекарског друштва на дан славе Друштва, Ђурђевдан, 
2011. године. Најзначајнију награду Друштва „Велики печат“ добили су проф. др 
Љубица Божиновић (трећа здесна) и академик Љубиша Ракић (четврти слева).
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популационе групе током пет година у седам зе-
маља. Превела је поглавље Урођене срчане ма не у 
уџбенику Кардиологија аутора Cecil-а и Loeb-а.

Објавила је 150 радова у страним и домаћим 
часописима и зборницима радова с међународ-
них и домаћих скупова. Радови обрађују теме из 
области дечје кардиологије, дијагностике, 
збрињавања, терапије и прогнозе акутног ин-
фаркта миокарда, неинвазивних метода у дијаг-
ностиковању кардиоваскуларних обољења, као 
и о значају увођења информационог система у 
клинички рад. Са колегама с нуклеарне медици-
не, с којима је успешно сарађивала, објавила је 
неколико радова и прилога у књигама из ове об-
ласти. Одржала је велики број предавања на раз-
личитим стручним скуповима у земљи.

У Коронарној јединици су многи лекари, не 
само с клинике него и са других факултета, наш-
ли теме за израду својих специјалистичких ра-
дова, магистарских теза и докторских дисерта-
ција. Врата Коронарне јединице за едукацију, 
истраживачки рад и помоћ била су увек отворе-
на. У том периоду су на Београдском универзи-
тету основане мултидисциплинарне студије на 
којима је Коронарна јединица имала место у 
обављању програма наставе. Током рада проф. 
Божиновић у Коронарној јединици урађено је 15 
докторских дисертација, осам магистарских 
теза и три специјалистичка рада, а она је била 
ментор у изради четири докторске дисертације, 
седам магистарских теза и сва три специјали-
стичка рада.

Друштвенополитички рад. Проф. др Љуби-
ца Божиновић је била врло активан друштвено-
политички радник. Поред низа дужности у са-
моуправним телима на Интерној клиници Б, 
била је члан органа Савеза комуниста на Клини-
ци, Факултету и Универзитету, као и члан Град-
ског комитета Савеза комуниста Београда. Била 
је и члан Комисије за кардиоваскуларна обољења 
Републике Србије и Комисије за хитну медицин-
ску помоћ.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан 
Српског лекарског друштва постала је чим се 
запослила, што се у то време сматрало обавезом 
и чашћу. Активно је учествовала у раду Друштва, 
па је већ као млад лекар била члан његовог Уп-
равног одбора. Обављала је и дужности члана, 
секретара, члана Управе и председника Карди-

олошке секције и члана Етичког комитета и Суда 
части Српског лекарског друштва. Била је и члан 
Удружења кардиолога Југославије.

Чланство у уређивачким одборима часописа. 
Била је дугогодишњи члан Уређивачког одбора 
часописа Српски архив за целокупно лекарство и 
заменик главног и одговорног уредника овог ча-
сописа (2000–2004), а од највећег је значаја њена 
помоћ главном уреднику проф. др Владимиру 
Славковићу у најтежим годинама издавања часо-
писа. Захваљујући њима и још неколицини лека-
ра, часопис је углавном редовно излазио. За пот-
ребе часописа је извршила рецензије и корекције 
великог броја радова. Учествовала је на симпо-
зијумима које је проф. Славковић организовао у 
вези са издаваштвом и употребом медицинског 
српског језика у часописима. Такође је била члан 
Уређивачког одбора часописа Кардиологија.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Редовни је члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1983. године. 
Прва приступна предавања у Академији одржа-
ли су управо проф. Божиновић и проф. Светис-
лав Трифуновић 21. децембра 1984. Члан је 
Уређивачког одбора серијске публикације Мо-
нографије научних слупова АМН СЛД од почет-
ка њеног издавања.

Награде и признања. За свој рад у Српском 
лекарском друштву добила је бројна признања, 
међу којима је и највеће – Награда „Велики пе-
чат“ 2011. године.

Добитник је и многих других награда и при-
знања, међу којима су: Спомен-плакета Града 
Београда (1969), Плакета Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду за допринос раз-
воју ове образовне установе (1989), Захвалница 
и Златна медаља интердисциплинарне катедре 
за кардиологију поводом 39. годишњице рада 
(1995), Повеља Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва поводом 30 година 
од оснивања Академије (2006) и Захвалница Уд-
ружења кардиолога Србије за допринос раду 
коронарних јединица (2010).

Одликована је Орденом рада са црвеном за-
ставом (1986). 

Пензионисана је 1989. године. Живи у Бео-
граду. Веома је активна у Српском лекарском 
друштву и Академији медицинских наука Срп-
ског лекарског друштва.
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Основни биографски подаци. Јован Букелић 
је рођен 19. јануара 1934. године у селу Кара ђор-
ђевцу. Матурирао је 1953. у Лесковачкој гимна-
зији. Исте године уписао се на Медицински фа-
култет Универзитета у Београду, где је дипломи-
рао 1962. године.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из неуропсихијатрије положио је 
1969. године. Докторску дисертацију под насло-
вом Медицински и социјални аспекти злоупотре-
бе дрога у преадолесцентној и адолесцентној попу-
лацији Београда одбранио је 1979. године. То је 
била прва докторска дисертација о наркоманији 
међу младима на просторима бивше Југославије.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента на Дефектолошком факул-
тету Универзитета у Београду, за предмет Психо-
логија деце и омладине ометене у емоционалном 
и социјалном развоју, изабран је 1976. године. У 
звање доцента за предмет Социјална психијатрија 
изабран је 1980, за ванредног професора 1984, а 
за редовног професора 1989. године. Поред наста-
ве за редовне студенте овога факултета, био је 
предавач на последипломским студијама на Ме-
дицинском факултету Универзитета у Београду, 
ментор у изради магистарских радова и доктор-
ских дисертација на медицинским факултетима 
у Београду и Бањој Луци и Дефектолошком фа-
култету (сада Факултету за специјалну едукацији 
и рехабилитацију) у Београду.

Предавач је по позиву на Европском универ-
зитету за мир Уједињених нација.

Стручна делатност. Свој професионални век 
започео је у Заводу (сада Институту) за ментал-
но здравље 1963. године. Био је руководилац Са-
ветовалишта за наркомане, а затим шеф Одсека 
интензивне неге Клиничког психијатријског 
одељења. У два мандатна периода (1979–1981. и 

1983) обављао је функцију заменика председни-
ка Колегијално-пословодног одбора Института. 
Од 1987. до 2001. године био је директор Инсти-
тута. Пензионисан је 2001. године.

Захваљујући претходним директорима, про-
фесорима Славки Морић-Петровић, Предрагу 
Каличанину и Душану Петровићу, завод је пре-
растао у институт и постао модерна научна и 
здравствена установа. Институт је познат по 
савременом при ступу заштити и унапређењу 
менталног здравља, завидног угледа у земљи и 
свету. Институт је наставна база Медицинског 
факултета и неколико дру гих факултета Уни-
верзитета у Београду, као и виших и средњих 
медицинских школа у Београду.

Проф. Букелић је у својству дугогодишњег 
директора допринео даљим успесима и ширењу 
угледа Института. Област његове стручне и на-
учне делатности првенствено је социјална пси-
хијатрија, а посебно адиктологија – зависност од 
психоактивних супстанци. Промовисао је мето-
ду постепене редукције метадонхидрохлорида у 
купирању апстиненцијалног синдрома код за-
висника од опијата, која се користи у установама 
које се баве болестима зависности од психоак-
тивних супстанци.

Публикације Дрога – мит или болест и Дрога 
у школској клупи значајно су допринеле научним 
и стручним информацијама о врстама дрога, 
фармакодинамским ефектима, последицама 
(психичким, телесним и социјалним), начинима 
дијагностике и лечења зависника.

Доследан у ставу да је етички неоправдано и 
нехумано лечење наркомана заједно с тешким 
психијатријским болесницима, као члан ини-
цијативног одбора утицао је на  то да се сагради 
посебна болница за лечење особа зависних од 
психоактивних супстанци.

Проф. др Јован Букелић

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1998. 

Професор Дефектолошког факултета 
Универзитета у Београду
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Био је експерт Савезног министарства за раз-
вој, науку и заштиту животне средине за област 
психијатрије.

Научна делатност. Проф. Букелић је аутор 
134 научна и стручна рада објављена у домаћим 
и страним часописима и домаћим и страним 
зборницима радова. Аутор је монографије Дрога 
– мит или болест и коаутор монографије Илу-
зија стварности – алкохол и дроге. Поред тога, 
објавио је научне и стручне радове у шест 
монографија.

Аутор је шест књига: Токсикоманије – алко-
хол, дуван и дроге (1971), У паклу дрога (1977), 
Дрога у школској клупи (1977), Реци дроги – не 
(2001), Деца пакла: исповести наркомана – запи-
си психијатра (2008) и Пејзажи и лавиринти 
душе (2015).  Коаутор је три књиге и осам уџбе-
ника: Неуропсихијатрија са негом (1989), Неу-
ропсихијатрија (1983), Неуропсихијатрија раз-
војног доба са негом (1990), Социјална пси-
хијатрија (психопатологија), II издање (1996), 
Специјална нега неуропсихијатријских болесни-
ка (1998), Дечја неуропсихијатрија са негом 
(2004), Социјална психијатрија, II издање (2004) 
и Неуропсихијатрија, IX издање (2010). Писац 
је текстова у појединим поглављима у седам уџ-
беника, односно приручника.

Одржао је по позиву предавања Јуношејскиј 
алгоголизм и токсикоманија и Хипнотик 
Rohypnol, у оквиру совјетско-југословенског се-
минара „Дечје и адолесцентне кризе“, који је био 
део пројекта међуинститутске сарадње Савезног 
научног центра психичког здравља Академије 
медицинских наука СССР и Института за мен-
тално здравље (Москва, 1988).

Био је руководилац и истраживач у 22 науч-
ноистраживачка пројекта.

Боравио је на усавршавањима и студијским 
тематским конференцијама у Бечу, Паризу, Лон-
дону, Базелу, Цириху, Стокхолму, Москви, Ати-
ни, Солуну, Софији и Трсту.

Један је од редактора превода Међународне  кла-
сификације болести и сродних здравствених про-
блема – десета ревизија (ICD-10), поглавља „Mен-
тални поремећаји и поремећаји понашања“.

Писац је одреднице о алкохолизму у првом 
тому Српске енциклопедије (2010) Српске акаде-
мије наука и уметности (САНУ).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима и инсти-
туцијама. Веома је активан члан Српског ле-

карског друштва и његове Психијатријске 
секције, чији је био председник од 1993. до 2000. 
године. Био је организатор и предавач на науч-
ним скуповима, едукативним семинарима, 
стручним симпозијумима и конгресима Срп-
ског лекарског друштва. О болестима завис-
ности одржао је бројна предавања и трибине у 
подружницама Психијатријске секције и гра-
довима Србије, затим у Црној Гори, Републици 
Српској, Босни и Херцеговини и Македонији. 
Био је секретар Етичког комитета Српског ле-
карског друштва.

Проф. Букелић је током свог професионалног 
рада био изузетно активан, спретан и успешан 
организатор бројних активности и у многим 
другим удружењима и институцијама још од 
времена СФРЈ. Био је генерални секретар Удру-
жења психијатара СФРЈ, члан Комисије за опој-
не дроге и Комисије за ментално здравље СФРЈ, 
председник Друштва за борбу против алкохоли-
зма, никотинизма и наркоманије СФРЈ, Комиси-
је за превенцију опојних дрога Југославије, члан 
Председништва психијатара СРЈ и Комисије за 
психијатрију Републике Србије. Био је члан Суда 
части Удружења приватних лекара, а изабран је 
и за доживотног почасног члана Председништва 
Удружења психијатара Србије.

Јован Букелић, књижевник. Још од средњо-
школ ских дана објављује поезију, прозу, путопи-
се, репортаже, фељтоне, стручне и литерарне 
есеје и критику. Његова дела преведена су на 
енглески, руски, мађарски и пољски језик. При-
ча Деца пакла, из истоименог обимног књижев-
ног дела, драматизована је, а монодрама награ-
ђена првом наградом на Међународном фести-
валу монодрама (1997). Члан је Удружења књи-
жевника Србије (УКС).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Као средњошколац био је уредник Омладин-
ског гласа и књижевног часописа Наше ства-
рање, током студија медицине уредник и „злат-
но перо“ листа београдских студената Студент, 
затим уредник листа Лекар, главни и одговорни 
уредник Весника, часописа универзитетских 
професора и научних радника Србије, те часо-
писа Психијатрија данас и Medical Data. Рецен-
зент је неколико књига, уџбеника и приручника, 
међу којима и књиге угледног француског пси-
хијатра Клода Оливенштајна Нема срећних нар-
комана (Медицинска књига, Београд – Загреб, 
1985).
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Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Проф. др Јован Букелић изабран је за ванредног 
члана Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва 1998. године, а за редовног 
члана 2008. На научним, стручним и едукатив-
ним скуповима Академије одржао је реферате 
Угроженост менталног здравља деце и младих у 
СРЈ (1991–2000), Покушаји самоубиства и само-
убиства зависних од психоактивних супстанци 
и Млади и злоупотреба психоактивних суп–
станци. Био је члан Председништва Научне гру-
пе за интерну медицину Академије.

Награде и признања. Добитник је бројних 
признања и награда, међу којима су: Награда за 
научноистраживачки рад Српског лекарског 
друштва (1990), Повеља Српског лекарског 
друштва, Златна плакета за квалитет уџбеничке 
литературе Завода за уџбенике, Повеља Завода за 
уџбенике, Златна плакета Медицинског факулте-
та и Друштва физиолога Србије, Седмојулска на-

града за „Раско“ студију, Златна значка Републич-
ке заједнице културе, Плакета Института за мен-
тално здравље, Повеља Института за ментално 
здравље (2013), прва награда за монограму Деца 
пакла, Повеља „Др Војислав Стојановић“ Удру-
жења универзитетских професора и научних рад-
ника Србије, Признање Завода за уџбенике Бео-
града за вишедеценијску успешну сарадњу и изу-
зетан допринос раду и развоју Завода за уџбенике 
(2009), Грамата Патријарха Павла (2000) и награда 
Српског лекарског друштва „Златно перо“ (2015).

Проф. др Јован Букелић је један од малоброј-
них књижевника међу лекарима, креативан и 
као психијатар и као писац.

Активан је и даље на пољу научног, стручног 
и литерарног стваралаштва, што илуструју 
учешће у научним пројектима и научним радо-
вима штампаним 2007, 2008. и 2013. године и 
књига литерарно-стручних есеја Пејзажи и ла-
виринти душе – о психијатрији, души, нормал-
ности, која је објављена 2015. године.

Проф. др Јован Букелић је представљен у публикацијама Ко је ко у Србији (Београд, 1995) и Српски Who is 
Who Завода за уџбенике (Београд, 2011–2013).
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Основни биографски подаци. Владимир 
Бумбаширевић је рођен 6. ав гу ста 1951. го ди не 
у Бе о гра ду, у лекарској породици. Његов отац, 
академик Живојин Бумбаширевић, био је орто-
педски хирург и члан Српске академије наука и 
уметности и Академије медицинских наука Срп-
ског лекарског друштва.

Основну школу и гимназију завршио је у Бе-
ограду. Медицински факултет Универзитета у 
Београду уписао је 1971, а дипломирао 1976. го-
дине с про сеч ном оце ном 9,57. Као одличан сту-
дент до био је Плакету и на гра ду Ме ди цин ског 
фа кул те та.

Стручно и научно усавршавање. Магистар-
ску тезу одбранио је 1981. године. Докторску 
дисертацију под насловом Цитолошка и хисто-
хемијска истраживања дејства антимикроту-
буларних агенаса на лимфно ткиво пацова од-
бранио је 1985. године на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду. Специјализацију 
из медицинске цитологије завршио је 1993. 
године.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. На Ин сти ту ту за хи сто ло ги ју и ем бри-
о ло ги ју „Александар Ђ. Ко стић“ Ме ди цин ског 
фа кул те та Универзитета у Београду запослио се 
1977. годи не као асистент-приправник за хисто-
логију и ембриологију. У звање аси стента иза-
бран је 1982. го ди не, доцента 1986, ванредног 
професора 1991, а у звање редовног професора 
1996. го ди не.

На Медицинском факултету у Београду води 
наставу из хистологије и ембриологије. Руково-
дилац је изборног предмета Животни циклус 
ћелије – од рођења до смрти, а предаје у оквиру 
још четири изборна предмета. Држи и преда-
вања на последипломским студијама у оквиру 
неколико различитих студијских програма. Као 

продекан за науку значајно је допринео осни-
вању и развоју докторских студија на Медицин-
ском факултету у Београду, посебно програма 
молекуларне медицине, где је у функцији пред-
седника програмског савета.

Био је ментор у изради осам докторских ди-
сертација и пет магистарских теза.

У пе ри о ду 1987–1988. го ди не био је го сту ју ћи 
про фе сор за пред мет Хисто ло ги ја на Ме ди цин-
ском фа кул те ту Уни вер зи те та Или но ис у Чи ка гу 
(САД) као носи лац Фулбрајто ве сти пен ди је.

Функције на Медицинском факултету и 
Универзитету у Београду и рад у републичким 
телима за науку. Oбављао је бројне одговорне 
функције на Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду. Био је шеф Катедре за хистоло-
гију и ембриологију (1993–2000), руководилац 
наставе из хистологије и ембриологије на ен-
глеском језику (1996–2000), шеф Катедре за ци-
тологију, хистохемију и електронску микроско-
пију (2000–2004), председник Савета (2002–
2004), продекан за научни рад (2004–2008) и де-
кан Медицинског факултета (2009–2012). Пред-
седник је Програмског савета докторских студија 
из молекуларне медицине од 2006. године.

За ректора Универзитета у Београду изабран 
је за мандатни период 2012–2015. и поново за 
период 2015–2018. године.

Председник је Конференције универзитета 
Србије (КОНУС) за период 2012–2015. и 2015–
2018. године.

Члан је Савета Европске асоцијације универзи-
тета (2012–2018), а од 2014. члан Извршног одбора 
Европске организације за докторску едукацију у 
области биомедицинских наука (ORPHEUS). Био 
је ангажован и као експерт Програма ТЕМПУС 
Генералног директората за едукацију и културу 
Европске комисије (2003–2006).

Академик Владимир Бумбаширевић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1994. 

Члан Српске академије наука и уметности од 2000. 
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
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Проф. Бумбаширевић је учествовао у раду 
неколико републичких тела за науку. Био је члан 
тима стручњака за реформу високог образовања 
Министарства просвете Републике Србије – 
ХЕРЕ (2008–2009), члан Комисије за медицинске 
науке Министарства за науку и заштиту живот-
не средине Републике Србије (2002–2007) и члан 
Комисије за научна звања Министарства за на-
уку и заштиту животне средине Републике Ср-
бије (2003–2007).

Био је члан Научног већа Института за онко-
логију и радиологију Србије (2001–2005) и члан 
Етичког комитета Клиничког центра Србије 
(2002–2006).

Научна делатност. Аутор је и коаутор више 
од 100 радова штампаних у целини, од чега 47 у 
међународним часописима са JCR листе. Радови 
су цитирани више од 750 пута (Scopus), односно 
више од 1.100 пута (Google Scholar). Највећи део 
истраживања професора Бумбаширевића одно-
си се на расветљавање механизама ћелијске смр-
ти, у чему је дао значајан допринос као један од 
зачетника истраживања у овој области у нашој 
средини.

У окви ру ра да у на у ци др Бум ба ши ре вић је у 
зна чај ној ме ри до при нео и раз во ју Институ та за 
хи сто ло ги ју и ем бри о ло ги ју „Алек сан дар Ђ. Ко-
стић“ Ме ди цин ског фа кул те та у Београ ду про-
ши ре њем ме то до ло ги је и еду ка ци јом мно гих 
мла дих ис тра жи ва ча. Осно вао је на Ин сти ту ту 
хисто хе миј ску ла бо ра то ри ју, лабораторију за 
електронску микроскопију и лабораторију за 
конфокалну микроскопију, те об у чио мла ђе са-
рад ни ке и тех ни ча ре. Увео је чи тав низ нових 
метода у истраживања.

Био је руководилац шест националних науч-
них пројеката које је финансирало Министар-
ство за науку и два пројекта финансирана из 
Фонда за научни рад Српске академије наука и 
уметности. Био је координатор два међународна 
пројекта везана за реформу наставе (ТЕМПУС 
пројекти) и учествовао у једном ФП6 пројекту.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1976. године. 
Члан је Српског друштва за микроскопију (пред-

седник Југословенског друштва за микроско-
пију, 1994–2004), Друштва анатома Србије и 
Српског друштва за неуронауке.

Члан је неколико међународних научних уд-
ружења: Међународног одбора Међународног 
удружења за морфолошке науке (ICSMS), Европ-
ског микроскопског друштва и Федерације ев-
ропских друштава за неуронауке  (FENS). Коп-
редседник је Управног одбора Института „Кон-
фуције“, члан Управног одбора Фондације „То-
кио“ и потпредседник и председник Црноморс-
ке мреже универзитета (BSUN).

Био је коорганизатор и члан научних и поча-
сних одбора неколико научних скупова. Одржао 
је више од 40 предавања по позиву на међунаро-
дним и националним научним састанцима.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Члан je, или је био члан, уређивачких одбора 
часописа Српски архив за целокупно лекарство, 
Медицинска истраживања, Archive of Oncology и 
Facta Universitatis, те Издавачког савета часописа 
Acta Clinica. Био је уредник секције за морфоло-
гију и биологију ћелије часописа Iugoslavica 
Physiologica et Pharmacologica Acta.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1994. године, а за редовног члана 2002. 
Био је председник Научног одбора Академије од 
2002. до 2006. године. Организовао је научни 
скуп под називом Молекулске основе оштећења, 
репарације и смрти ћелија (у сарадњи са Б. Ђу-
ричићем, 1998).

Чланство и активности у Српској акаде-
мији наука и уметности. За дописног члана 
САНУ у Одељењу медицинских наука изабран 
је 2000, а за редовног члана 2009. године. Члан је 
Међуодељењског одбора за проучавање живота 
и рада научника у Србији и научника српског 
порекла изван Србије, Одбора за мултидисци-
плинарна истраживања шећерне болести и Од-
бора за ендокринологију и утицај природних 
фактора. Био је и члан Одбора за универзитет-
ско образовање САНУ .

Награде и признања. Добитник је Награде 
Града Београда за медицинске науке (2005).

Подаци о академику Владимиру Бумбаширевићу могу се наћи на интернет-страни биографија Српске ака-
демије наука и уметности http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Clan.aspx?arg=800; у Годишњаку (САНУ) CVII за 
2000/2001, стр. 479–500; у Годишњаку (САНУ) CXXI за 2014, стр. 329–341. https://www.sanu.ac.rs/Izdanja/
ElIzdanja/2015Godisnjak2014.pdf 
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Основни биографски подаци. Александар 
Видаковић је рођен 16. априла 1936. године у Бе-
ограду. Основну школу и гимназију завршио је 
у Врњачкој Бањи. Године 1953. уписао је Меди-
цински факултет Универзитета у Београду, а 
дипломирао 1960. Током студија био је сарадник 
и члан редакције стручног часописа студената 
медицине Медицински подмладак, у којем је 
објавио и своје прве радове. 

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из медицине рада положио је 
1967. године, а специјалистички испит из интер-
не медицине 1972. године. Хабилитациони рад 
Прилог познавању поремећаја коагулације крви 
под утицајем угљен-дисулфида одбранио је 1970. 
године пред Већем Медицинског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду. Докторску дисертацију 
под насловом Прилог познавању патогенезе ане-
мије у хроничном тровању оловом одбранио је 
1975. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента за предмет Медицина 
рада на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду изабран је 1971. године, за доцента 
1979, а за редовног професора 1991. Поред на-
ставе за студенте редовних студија обављао је и 
наставу за студенте последипломских студија. 
Био је шеф Катедре за редовну наставу и шеф 
Катедре за последипломску наставу за предмет 
Медицина рада.

Проф. Видаковић је у свом стручном, науч-
ном и педагошком раду посвећивао велику паж-
њу индустријској и клиничкој токсикологији. 
Организовао је петнаестодневни курс из ургент-
не токсикологије, био организатор и руководи-
лац уже специјализације из клиничке токсико-
логије на Медицинском факултету, члан испит-

не комисије и уредник скрипата ургентне 
токсикологије.

Био је ментор у изради 11 докторских дисер-
тација, 10 магистарских теза и неколико супспе-
цијалистичких радова, као и члан комисија за 
оцену и одбрану свих ових радова.

Стручна делатност. Од 1961. године радио је 
у Институту за медицину рада и радиолошку 
заштиту „Др Драгомир Карајовић“ у Београду. 
У Институту је обављао различите функције. 
Био је шеф Одсека за професионалну токсико-
логију, шеф Клиничке лабораторије Института, 
начелник Клинике за професионалне болести, 
помоћник директора за научноистраживачки 
рад, а од 1993. до 2001. године директор Инсти-
тута и потом саветник директора Института. 
Пензионисан је 2003. године.

Научна делатност и допринос медицини 
рада и професионалној токсикологији. Обја-
вио је 330 радова у земљи и иностранству. Учест-
вовао је као аутор поглавља у писању уџбеника 
Медицина рада (1978), у издању Удружења меди-
цине рада СФРЈ, и другог прерађеног и допуње-
ног издања истог уџбеника (1984). Такође је 
учествовао у писању VI и VII издања Дијаг–
ностичко-терапеутског лекарског приручника 
(1980, 1992), а у VII издању је био и уредник пог-
лавља „Професионалне болести“. Био је коаутор 
скрипата и уџбеника Медицине рада за студенте 
медицине (1981) и Критеријума за оцењивање 
радне способности код професионалних обољења 
(1987), у издању Републичке заједнице пензио-
ног и инвалидског осигурања Београда. Био је 
главни уредник последипломских уџбеника Ме-
дицина рада I (1996) и Медицина рада II (1997) и 
уџбеника за додипломску наставу Основи меди-
цине рада (1998), као и сарадник у писању књиге 
Медицински лексикон (1999). Аутор је моногра-

Проф. др Александар Видаковић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1994. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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фије Професионална токсикологија (2000) и 
књиге Судскомедицинско вештачење немате-
ријалне штете у случају професионалних боле-
сти и повреда на раду (2005), коаутор публика-
ције Судскомедицинско вештачење у медицини 
рада (2011) и један од главних уредника уџбени-
ка Оцењивање радне способности (2003).

Издавање уџбеника за последипломске су-
дије Медицина рада I и II, чији је главни уредник 
проф. Видаковић, представља капитално дело из 
ове гране медицине. Садржи основе из физио-
логије рада, хигијене рада, заштите и унапређења 
здравља, епидемиологије, информатике и ста-
тистике, затим из професионалне патологије, 
рехабилитације радника и оцењивања радне 
способности. Овом књигом попуњена је велика 
празнина у домаћој медицинској литератури, јер 
је од издавања сличне публикације на нашем је-
зику прошло осамнаест година.

Монографија Професионална токсикологија 
обједињује физиолошке и клиничке аспекте тро-
вања и повезује их с радним местом и произво-
дним процесом. Обрађује молекуларно-ћелијске 
аспекте кинетике и динамике тровања, патоге-
незу оштећења појединих органа и органских 
система и клиничке манифестације акутних и 
хроничних тровања металима, органским 
растварачима, пестицидима и гасовима.

Уџбеник Оцењивање радне способности об-
рађује све аспекте ове сложене проблематике. 
Обухвата оцењивање радног места са гледишта 
хигијене и физиологије, затим оцењивање радне 
способности при професионалној оријентацији, 
при претходним и периодичним прегледима, за 
управљање моторним возилима, за рад на же-
лезници, у воденом и ваздушном саобраћају, за 
обављање војне службе, оболелих од професио-
налних болести и болести у вези с радом, са по-
следицама повреде на раду, оболелих од општих, 
непрофесионалних обољења и оцењивање при-
времене неспособности за рад. 

Књиге Судскомедицинско вештачење немате-
ријалне штете у случају професионалних болести 
и повреда на раду и Судскомедицинско вешта-
чење у медицини рада прве су те врсте у нашој 
стручној литератури, намењене првенствено спе-
цијалистима медицине рада и лекарима других 
специјалности који учествују у судскомедицин-
ском вештачењу. Обухватају дефиницију и зна-
чење општих појмова нематеријалне штете, кла-
сификацију и квантификацију појединих видова 
штете, медијацију, затим расправљају о етичким 

проблемима при судскомедицинском вештачењу, 
о лекарској грешци и лекарској тајни. Детаљно 
обрађују вештачење нематеријалне штете у слу-
чају професионалних болести, повреда на раду и 
болести у вези с радом, у случају психичке трауме 
и при оцењивању радне способности.

Као самостални истраживач водио је пројекте 
које су финансирали Републичка заједница наука 
и Регионалне заједнице наука о токсичним ефек-
тима винилхлорида, бакра, алуминијума, живе, 
полихлорованих бифенила и пестицида. Резулта-
ти тих истраживања приказани су на многим сим-
позијумима и штампани у посебним зборницима 
радова. Проф. Видаковић је као руководилац сту-
дија, организатор симпозијума и главни уредник 
зборника радова учествовао у свим етапама рада 
– од планирања послова до финалне реализације 
и публиковања података. Зборници представљају 
својеврсне публикације у којима су, поред приказа 
сопствених резултата, сумирани подаци из до-
маће и светске литературе о токсичним ефектима 
ових хемијских материја које се врло широко упо-
требљавају у бројним технологијама. Објављи-
вање оваквих публикација у скромној домаћој 
литератури која се односи на индустријску токси-
кологију велики је допринос професионалној ток-
сикологији и медицини рада уопште.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и Секције за меди-
цину рада, чији је био и председник (1981–1983). 
Био је иницијатор оснивања Секције за токси-
кологију Српског лекарског друштва.

Проф. Видаковић је био организатор и руко-
водилац 15 семинара с темом Судскомедицинско 
вештачење нематеријалне штете у медицини 
рада. Радови с ових семинара су штампани у 
зборницима који представљају основну литера-
туру за последипломско усавршавање лекара из 
ове области. 

Био је члан и председник Удружења медици-
не рада Југославије и председник Удружења ток-
сиколога Југославије. Као председник Удружења 
токсиколога Југославије био је организатор VI, 
VII и VIII конгреса токсиколога Југославије.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1994. године, а за редовног члана 1996. 
Био је предавач на научном скупу Професионал-
ни ризици у здравству (1998) и коорганизатор 
научног скупа Токсикологија метала (1999).
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Основни биографски подаци. Душан Вра-
њешевић је рођен 23. новембра 1932. године у 
Београду, где је завршио основну и средњу шко-
лу. Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1952. године и дипломирао 1959, 
као један од најбољих студената у својој генера-
цији, с просечном оценом 9,03. Као студент је 
награђен Новембарском наградом 1954. године. 

Стручно и научно усавршавање. Своје прво 
запослење нашао је у Шавнику (Црна Гора). У 
Београд се вратио 1962. године и започео кли-
нички рад у Диспанзеру за болести зависности, 
одакле датирају његови први објављени радови.

Специјализацију из неуропсихијатрије завр-
шио је 1966. године. Магистарску тезу одбранио 
је 1971, а докторску дисертацију под насловом 
Неуролошке и психијатријске манифестације 
супратенторијалних тумора мозга у деце 1975. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду. У то доба дечја неуропсихијатрија 
је била нова, „преклапајућа“ дисциплина између 
педијатрије и неуропсихијатрије одраслих, те као 
таква захтевала ентузијасте. Др Врањешевић је 
морао да крене новим, неутабаним стазама, уса-
вршавајући се у Неуропсихијатријској клиници 
у Београду и у иностранству, у National Hospital 
for Nervous Diseases, Great Ormond Street Hospital, 
у Лондону. Одлазио је и у друге центре, привучен 
личностима неуролога који су у тим центрима 
радили: проф. Casaer у Леувену, професори Hans 
Lou и Melchior у Копенхагену, проф. Hansen у Ос-
тендеу и проф. Hagberg u Гетеборгу. Био је и на 
краћим студијским боравцима у Америци и Ка-
нади, доносећи увек нове идеје неопходне за под-
стицање развоја дечје неуропсихијатрије.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латноост. Почетак његове наставне делатности 
била је 1977. година, када је изабран за асистентa 

за предмет Неуропсихијатрија на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Затим су 
уследили избори у звање доцента 1977, ванред-
ног професора 1982. и редовног професора 1988. 
године. Осим обављања наставе за студенте ре-
довних и последиломских студија на матичном 
медицинском факултету и у Kрагујевцу, преда-
вао је и неурофизиологију на Филозофском фа-
култету и неурологију на новооснованом Дефе-
кто лош ком факултету у Београду, где је прире-
дио и први програм наставе.

Био је ментор у изради неколико десетина 
магистарских теза и докторских дисертација, 
као и студентских радова. Посвећивао је посеб-
ну пажњу непрекидној едукацији лекара и пре 
него што је она постала законска обавеза. Орга-
низовао је симпозијуме из дечје неурологије у 
сарадњи са Секцијом за дечју неурологију Срп-
ског лекарског друштва, у оквиру традиционал-
них иновација знања Медицинског факултета. 
Као председник Медитеранских дечјих неуроло-
га, започео је током 1999. године организацију 
међународног едукативног семинара из дечје 
неурологије, али су га ратна дешавања спречила 
да је финализује.

Проф. Врањешевић је био предавач по пози-
ву на многим страним универзитетима, међу 
којима се издвајају: Институт за неурологију у 
Варшави (1989), Универзитет за последиплом-
ско усавршавање у Казању (1988, 1989. и 1990), 
Универзитет у Доњецку (1997. и 1998), Институт 
за дечју неуропсихијатрију у Сијени (1991), Ка-
тедра за дечју неуропсихијатрију Медицинског 
факултета у Риму (1995), Психијатријска клини-
ка Универзитета у Бергену (1993), Универзитет 
у Токију (1990) и Универзитетска клиника за 
дечју неурологију у Чикагу (1997). Предавања по 
позиву је држао у скоро свим републикама би-

Проф. др Душан Врањешевић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду



440

вше Југославије, а посебно у центрима у Хрват-
ској (Ријека, Сплит, Осијек, Загреб) и Македо-
нији (Скопље, Охрид).

Стручна делатност. Упорност у подстицању 
развоја дечје неурологије и психијатрије. На 
Неуропсихијатријској клиници Медицинског 
факултета Универзитета у Београду почео је да 
ради 1968. године, и то на дечјем одељењу, које 
је убрзо прерасло у Клинику за неурологију и 
психијатрију за децу и омладину. Постао је шеф 
одељења 1972. године, а за директора Клинике је 
изабран 1984. Ту дужност је обављао до одласка 
у пензију 1998. године, али је до 2000. године био 
саветник Клинике.

Упоредо са својом наставном и научном де-
латношћу непрекидно је радио на развоју дечје 
неуропсихијатрије, нове области која није имала 
готове, опробане рецепте, ни у земљи, нити у 
региону, као ни у свету. На различитим програ-
мима наставе упорно је истицао специфичности 
дечје неурологије и психијатрије, потенцирао 
потребу познавања приступа детету, неуролош-
ког прегледа, специфичних дијагностичких пос-
тупака, постављања дијагнозе и терапије који 
зависе од узраста деце. Често је доводио стране 
стручњаке као госте предаваче на Медицинском 
факултету, као и госте Клинике, са жељом да се 
чују резултати истраживања реномираних 
струч  њака из света, али и да се поделе искуства. 
Међу тим угледним гостима били су доајен дечје 
неурологије Ivan Lesny, председник Светског уд-
ружења дечјих неуролога Yukio Fukuyama (у не-
колико наврата), J. Kulcicki, I. Divac, A. Ratner, М. 
Zappella, V. Mihajlov и други. Многи од њих су у 
проф. Врањешевићу видели не само колегу, већ 
и пријатеља, а у временима тешких санкција ор-
ганизовали су помоћ у лековима, часописима и 
књигама. Током 1993. године, у изузетно специ-
фичним околностима (санкције ЕУ), проф. 
Врањешевић је у сарадњи са Фондацијом Albert 
Schweitzer из Њуjорка организовао Београдски 
семинар дечје неурологије с учешћем неколико 
најпознатијих светских дечјих неуролога, попут 
професора Fukuyamа-е из Јапана, Fishman-а и 
Swisher-а из САД и других стручњака. У помену-
тим тешким околностима проф. Врањешевић 
није посустао да својим знањем и ауторитетом 
подстиче одржавање нивоа знања млађих коле-
га. Истовремено није посустао да у 24 часа отво-
реној Клиници специјалисти буду увек присту-
пачни детету и родитељима који траже неуро-
лошку или психијатријску помоћ, с паролом да 

ниједно дете које је закуцало на врата Клинике 
не сме бити враћено без разговора и прегледа.

Као сваки заљубљеник у област којом се бави, 
наставио је да промовише дечју неурологију на 
међународном нивоу. Стога не изненађује чиње-
ница да су два лекара Клинике (А. Ђукић и В. Ми-
лић Рашић) били добитници престижне награде 
Bernard Souza,  коју младом неурологу додељује 
Америчко удружење дечјих неуролога једном го-
дишње. До 2002. године није се десило да добит-
ници буду са исте клинике, што је и истакнуто на 
стручном састанку у Чикагу и што је представља-
ло сатисфакцију проф. Врањешевићу.

Име проф. Душана Врањешевића везано је за 
подстицање развоја и учвршћивање позиција 
дечје неуропсихијатрије, а посебно дечје неуро-
логије на просторима бивше Југославије. То је 
био неизвестан пут у нову медицинску област и 
тим путем је могао да корача само човек сигуран 
у своје знање и у циљ према којем иде. Проф. 
Врањешевић је умео да препозна знање и преда-
ност код млађих сарадника и да веома ауторита-
тивно каже не незнању и лењости. Као вишего-
дишњи директор Клинике за неурологију и пси-
хијатрију за децу и омладину, редовни професор 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду и члан бројних домаћих и страних удружења 
дечјих неуролога и психијатара, утицао је на док-
тринарне ставове у клиничком раду у овим об-
ластима, као и на образовање многих генерација 
неуропсихијатара, неуролога и дечјих неуролога, 
те на неговање реномеа своје Клинике и струке у 
земљи и иностранству. И после одласка у пензију 
са заинтересованошћу је пратио дешавања у на-
шем здравству, посебно у дечјој неурологији.

Научна делатност. Огромно искуство на по љу 
дечје неурологије и психијатрије проф. Вра-
њешевић је преточио у четири књиге, у девет пог-
лавља у различитим монографијама и у 249 струч-
но-научних радова. Објавио је књиге: Тумори мозга 
у деце – дијагноза и диференцијална дијагноза, друго 
издање (1988), која је била прва књига из ове обла-
сти у Југославији, Неурокутана обољења (1998), 
која је била реткост и у свету, Диференцијална дија-
гноза у неурологији, треће допуњено издање (2004), 
у то време једина у југоисточној Европи, и Неуро-
лошка зрелост. Млађи школски узраст (1980). 
Прве три објављене књиге биле су и званич ни уџ-
беници за последипломску наставу на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду.

Међу 249 стручно-научних радова, од којих је 
13 објављено у реномираним страним часописи-
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ма, 78 у домаћим часописима с рецензијом, 20 у 
страним зборницима радова у целини, а 34 у до-
маћим зборницима, уочава се посебна заинтере-
сованост за ретка обољења. Први је у нашој 
земљи описао многа иначе ретка обољења и синд-
роме (Rett-ов синдром, Kinsburn-oва енцефалопа-
тија и др.). Посебан допринос је дао знању о мул-
типлој склерози дечјег узраста, полирадикулоне-
уритису, субакутном склерозирајућем паненце-
фалитису, неурокутаним, дисморфичким и екс-
панзивним интракранијалним поремећајима, као 
и неким мање познатим сидромима.

Проф. Врањешевић је руководио и учество-
вао у многим пројектима: Рано откривање раз-
војних неуропсихолошких дисфункција у здраве 
школске деце и њихово лечење; Рана дијагноза 
субакутног склерозирајућег паненцефалитиса 
(ССПЕ) и ефекти лечења интерфероном; Епиде-
миологија неуромишићних обољења и процена 
функционалног стања кардиореспираторног 
система, његов значај за програмирање и рехаби-
литацију; Могућности ране дијагнозе мултипле 
склерозе у деце одређивањем дуголанчаних 
масних киселина, простагландина и њихових 
прекурзора у крви и ликвору; Распрострањеност 
појаве злостављања деце од стране њихових ро-
дитеља (синдром злостављаног детета); Рана 
дијагноза дистонија, терапијски покушаји и 
процена ефеката лечења.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Дугого-
дишњи је члан Српског лекарског друштва и 
неколико његових секција. Један је од оснивача 
Секције за дечју неуропсихијатрију, чији је био 
секретар а потом и председник. Дуго година је 
био рецензент часописа Српски архив за цело-
купно лекарство.

Активно je учествовао у оснивању Секције за 
дечју неурологију Збора лијечника Хрватске и 
Југословенског удружења за дечју неурологију и 
психијатрију. Био је први генерални секретар, 

потом потпредседник, а касније и председник 
овог удружења, чији је последњи конгрес одр-
жан 1990. године у Новом Саду.

Био је члан Светског удружења дечјих неуро-
лога (ICNA), први и дуго једини с простора би-
вше Југославије, и члан Извршног одбора овог 
удружења, затим члан Јапанског удружења за 
дечју неурологију, Светског удружења за ментал-
но здравље, Комисије Међународног удружења 
за неурофиброматозу и Међународног удружења 
за туберозну склерозу. Због угледа који је уживао 
у Светском удружењу дечјих неуролога, указана 
му је част да помогне развој дечје неурологије у 
Источној Европи, што је чинио организовањем 
семинара из ове области неколико година у Ру-
сији и Украјини. Као едукативни директор орга-
низовао је последипломске семинаре из дечје 
неурологије. Био је члан Европске комисије за 
прављење плана и програма специјализације из 
дечје неурологије. Као велики поборник специ-
фичности знања и вештина из дечје неурологије, 
омогућио је да се од 1993. године у Србији одобри 
прва и дуго једина специјализација из ове обла-
сти у региону.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
редовног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1992. године. Активан је члан Научне 
групе за интерну медицину и Секретаријата ове 
групе од 2003. до 2007. гоодине. Иницијатор је 
предлога за укључивање Академије медицин-
ских наука у решавање појединих проблема у 
здравству (нпр. непланска и неселективна ле-
чења у иностранству, прикупљање средстава за 
ова лечења и друго).

Награде и признања. Удружење нeуролога 
Југославије доделило му је 1988. године Плакету 
за унапређење неуролошке службе. Повељу 
Српског лекарског друштва добио је 1994. годи-
не у знак признања за дугогодишњи рад и заслу-
ге на унапређењу здравствене службе. 
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Основни биографски подаци. Слободан Го-
лубовић је рођен 30. октобра 1944. године у Бо-
бовишту код Алексинца. Матурирао је 1963. 
године у гимназији у Алексинцу. Школске 
1963/64. године уписао се на Медицински фа-
култет Универзитета у Београду, а дипломирао 
10. јула 1969. Почев од треће године студија, био 
је стипендиста Универзитета у Београду и сту-
дент-демонстратор на предметима Биохемија и 
Патолошка физиологија.

Стручно и научно усавршавање. Обавезан 
лекарски стаж обавио је на клиникама и инсти-
тутима Медицинског факултета у Београду. 
Први радни однос засновао је 1970. године на 
Институту за физиологију Медицинског факул-
тета у Београду у звању асистента-приправника. 
На овом институту провео је две школске годи-
не учествујући у извођењу практичне наставе за 
студенте и у раду истраживачког тима који се 
бавио изучавањем физиологије кардиоваскулар-
ног система.

Специјалистички испит из офталмологије 
положио је 1976. године с одличним успехом. На 
Медицинском факултету у Београду одбранио 
је магистарску тезу под насловом Механизам 
промене интраокуларног притиска после апли-
кације простагландина 1979. године, а докторс-
ку дисертацију насловљену Улога имуносупреси-
ва у спречавању одбацивања калема рожњаче 
1985. године.

Ради усавршавања у струци, четири пута је 
боравио у Великој Британији проводећи по не-
колико месеци у водећим офталмолошким уста-
новама те земље: 1980. и 1997. године у Moorfields 
Eye Hospital у Лондону, 1984. године у Wellesley 
Hospital у Саутенду на Мору (Southend-on-Sea), и 
1990. године у Queen Victoria Hospital у Ист Грин-
стеду (East Grinstead).

Избор у наставничка звања. Прошао је сва 
академска звања на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду. У звање асистента за 
предмет Офталмологија изабран је 1979. године, 
у звање доцента 1986, ванредног професора 
1991, а редовног професора 1996. године.

Обављајући своју педагошку активност 
учествовао је у извођењу редовне и после-
дипломске наставе из офталмологије, као и у 
настави за лекаре на специјализацији из офтал-
мологије, имунологије с алергологијом и опште 
медицине. Био је ментор у изради три магистар-
ска рада и две докторске дисертације.

Рад на Клиници за очне болести у Београду. 
Од 1. фебруара 1972. до пензионисања 1. октобра 
2009. године радио је на Клиници за очне боле-
сти у Београду, где је и прошао развојни пут од 
клиничког специјалисте до начелника одељења 
(1988–2009) и директора клинике (2001–2008).

После завршене специјализације из офталмо-
логије определио се за изучавање обољења пред-
њег сегмента ока и хирургију рожњаче с тежиш-
тем интересовања за проблем трансплантације 
рожњаче. Бавећи се овом проблематиком, досад 
је успешно извео 650 трансплантација рожњаче 
и потпуно обучио још три офталмохирурга који 
рутински изводе овај хируршки захват.

Током своје радне активности увео је неколи-
ко нових метода лечења, чиме је унапредио не 
само рад Клинике за очне болести, него и офтал-
молошку струку и науку на овим просторима. У 
области медикаментног лечења обољења 
предњег сегмента ока први пут у нашој земљи 
увео је следеће фармакотерапијске поступке: 
примену ацикловира у терапији херпетичних 
инфекција рожњаче (заједно с проф. Александ-
ром Паруновићем), локалну примену фибронек-
тина у терапији хемијских повреда ока, примену 

Проф. др Слободан Голубовић

Члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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пропамидин-изетионата у лечењу Acanthamoeba 
кератитиса и флуорохинолонских антимикроб-
них лекова у терапији тешких бактеријских ин-
фекција рожњаче. Проф. Голубовић је први у 
нашој земљи извео и у рутинску праксу увео сле-
деће хируршке технике: транскутану ресекцију 
леватора горњег капка у хирургији птозе, рекон-
струкцију доњег очног капка по Хјузу (Hughes), 
Голдштајнову (Goldstein) спољашну кантопласти-
ку за корекцију конгениталног еуриблефарона, 
Блерову (Blair) операцију за реконструкцију 
конјунктивaлног сакуса код анофталмуса и ауто-
трансплантацију лимбалних матичних ћелија за 
реконструкцију површине рожњаче.

Научна делатност. Аутор је и коаутор 180 ра-
дова публикованих у страним и домаћим часо-
писима и зборницима. Од укупног броја радова, 
10 су поглавља у књигама и монографијама на-
ционалног значаја, 15 радова је публиковано у 
међународним часописима са JCR листе, 48 ра-
дова у домаћим часописима с рецензијом, пет 
радова у зборницима међународних научних 
скупова, док су 32 рада објављена у зборницима 
радова који су представљени на домаћим науч-
ним скуповима. Остали радови штампани су у 
облику резимеа у зборницима сажетака с међу-
народних и домаћих стручних и научних скупо-
ва. Радови су цитирани 127 пута у радовима 
других аутора и још осам пута у познатим свет-
ским уџбеницима офталмологије и моногра-
фијама о рожњачи.

Уредник је првог (2010) и другог (2015) из-
дања уџбеника из офталмологије за студенте 
медицине и једне монографије у издању Акаде-
мије медицинских наука Српског лекарског 
друштва (2013).

Био је руководилац три научноистраживачка 
пројекта у области основних истраживања и јед-
ног пројекта у области технолошко-иновационих 
истраживања. Све пројекте финансирала је Репу-
бличка заједница науке, односно Министарство 
за науку, технологију и развој Републике Србије.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Проф. 

Голубовић је члан Српског лекарског друштва од 
1972. године. У периоду 1991–1995. године био 
је председник Офталмолошке секције Српског 
лекарског друштва. Тада су организовани: два 
конгреса офталмолога Србије (1993. и 1995.), пет 
тематских симпозијума и неколико састанака 
Секције у Београду и другим офталмолошким 
центрима у Србији.

Члан је Удружења офталмолога Србије, Аме-
ричке академије за офталмологију (American 
Academy of Ophthalmology), Савета Европског 
друштва офталмолога (Council of European So-
ciety of Ophthalmology), Европског удружења за 
истраживања у офталмологији (European 
Association for Vision and Eye Research), Европског 
друштва офталмолога за примену контактних 
сочива (European Contact Lens Society for Ophthal-
mologists) и Немачког офталмолошког друштва 
(Deutsche ophthalmologische Gesellschaft).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је главни и одговорни уредник часописа 
Acta Ophthalmologica (1995–2006) и члан Уређи-
вачког одбора часописа Српски архив за цело-
купно лекарство (1996–2008, 2012–2015).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1996, а за редовног члана 2004. године. 
У Академији је обављао следеће функције: члан 
Секретаријата Хируршке научне групе (2000–2002), 
председник Хируршке научне групе (2008–2011), 
члан Надзорног одбора (2006–2010), члан Науч-
ног већа (2002–2006) и председник Научног већа 
Академије од 2012. године. Организовао је три 
научна скупа, а радови с ових састанака штампа-
ни су у целини. Са прва два скупа (1998. и 2006) 
радови су објављени у посебним бројевима часо-
писа Acta Ophthalmologica, а са трећег у публика-
цији Монографије научних скупова АМН СЛД 
(Алергијски конјунктивитиси, 2013).

Награде и признања. За свој рад и активност 
у Српском лекарском друштву добио је Плакету 
(1994), Повељу (2003) и Награду за научноистра-
живачки рад (2004).
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Основни биографски подаци. Бранислав Да-
ничић је рођен 1933. године у Бањи Ковиљачи, у 
угледној трговачкој породици. Детињство у пре-
лепом амбијенту подрињског краја прекинуо је 
Други светски рат, а породица се, да би избегла 
драматичне догађаје, преселила на имање малог 
мачванског села у којем је остала до краја рата. 
Од 1954. године породица је живела у Шапцу, где 
је Бранислав успешно завршио гимназију и му-
зичку школу на одсеку за виолину. На Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду дипло-
мирао је 1961. године с просечном оценом 9,2.

Стручно и научно усавршавање. Још током 
општег лекарског стажа хирургија је постала ње-
гова преокупација и професионални циљ. Спе-
цијализацију опште хирургије волентерски је 
започео у Београду, а дужи део стажа обавио у 
Универзитетском клиничком центру у Хамбур-
гу, код професора Zukschwerdt-а и Stelzner-а. 
Специјалистички испит је положио 1970. године 
у Новом Саду пред комисијом којој је председа-
вао проф. др Драгољуб Димковић.

На Институту за хирургију Медицинског фа-
култета Универзитета у Новом Саду започео је 
да гради професионалну каријеру. Нови Сад је 
остао град у којем је радио, стекао породицу и у 
којем и данас живи.

Као хирург на Институту за хирургију стекао 
је звање примаријуса 1980. године и урадио док-
торску тезу на одсеку за експерименталну хи-
рургију Медицинског факултета Универзитета 
у Новом Саду. Докторску дисертацију под на-
словом Хематолимфатична дистрибуција фар-
мака код транслијеналне апликације у целијачну 
област одбранио је 1982. године.

Избор у наставничка звања и наставна делат-
ност. У звање доцента Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду на наставном пред-

мету Хирурија са ратном хирургијом изабран је 
1983. године, у звање ванредног професора 1988, 
а редовног професора 1993. године.

У оквиру дугогодишњег хируршког рада био је 
посвећен наставној и педагошкој делатности која 
је обухватала едукацију неколико генерација сту-
дената и лекара. Неколико година је био руково-
дилац последипломске наставе из области хирур-
гије и стални члан испитне комисије за гастроен-
терологију. Био је дугогодишњи пред седник Ко-
мисије за полагање испита из опште хирургије и 
члан испитне комисије за оралну хирургију. 

Био је ментор у изради шест докторских ди-
сертација, четири магистарска рада и бројних 
студентских радова. Такође је много пута био 
члан комисија за одбрану докторских и магис-
тарских теза.

Стручна делатност. Увођење савремених 
метода у хирургију панкреаса. Др Бранислав 
Даничић је од 1969. до 1998. године радио на Ин-
ституту за хирургију Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду. Када је 1982. године 
одбранио докторску дисертацију, постављен је 
за начелника Одељења за гастроентерологију 
Клинике за општу хирургију. За управника Кли-
нике за абдоминалну и ендокрину хирургију у 
Новом Саду постављен је 1986. године. 

У хируршкој пракси највећи део рада посветио 
је лечењу обољења панкреаса. Осавременио је ле-
чење ових болести остваривши успешну сарадњу 
с професором Markus-ом W. Buchler-ом са Универ-
зитетске клинике за хируршке болести у Улму (Не-
мачка), коју је водио проф. H. G. Beger. Радећи с 
великим ентузијазмом и залагањем, вишегодишњи 
резултати лечења запаљењских обољења панкре-
аса приближили су се европским и Нови Сад је 
постао један од два водећа центра у лечењу ових 
болести у земљи, а проф. Даничић и прим. Љ. Кос-

Проф. др Бранислав Даничић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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тић из Београда успешно су учествовали у форми-
рању доктриналних ставова у овој области на 
важним хируршким састанцима у бившој Југосла-
вији. Бавећи се овом проблематиком неизбежно га 
је окупирао проблем сепсе, те је са проф. Драгосла-
вом Стевовићем објавио монографију под насло-
вом Сепса у абдоминалној хирургији (1993). Про-
грам хируршког лечења обољења панкреаса у по-
следње две деценије прошлог века унапређен је 
применом специфичних хируршких техника од 
којих је субтоталну ресекцију главе панкреаса с 
очувањем дуоденума по Бегеру проф. Даничић 
први применио у нашој земљи. У књизи Стрем-
љења и научна достигнућа у медицини (1995) обја-
вљен је свеобухватни приказ савремених достиг-
нућа хирургије панкреаса у Новом Саду. Потврду 
својих ставова и свога рада у области обољења 
панкреаса проф. Даничић је добио у бившој Југо-
славији позивом за излагање уводних реферата на 
научним састанцима Удружења дигестивних хи-
рурга Југославије који су се одржавали у Опатији 
сваке друге године, на тему акутног, а затим и хро-
ничног панкреатитиса. Проф. Даничић је објавио 
запажен рад о нормалном развоју и животу младог 
човека након 25 година од учињене ресекције главе 
панкреаса по Виплу (Whipplle) ради збрињавања 
трауматске повреде главе панкреаса и дуоденума 
код дванаестогодишњег дечака.

Пратећи савремене методе у хирургији, у 
пролеће 1996. године урадио је лапароскопску 
операцију жучне кесе са својим сарадницима и 
увео је у рутинску праксу. Две године касније 
(1998) први је у Србији извео десну, а затим и 
леву лапароскопску супраадреналектомију због 
аденома надбубрежне жлезде.

Научна делатност. У обимном научноистра-
живачком раду био је посебно посвећен експе-
рименталним истраживањима из лимфологије 
и панкреатологије из којих су проистекли број-
ни објављени радови. Из тог опуса нарочито је 
запажен рад Модел експерименталне панкреасне 
фистуле за циљеве истраживања. Од 200 радова 
објављених у литератури, 25 је штампано у међу-
народним научним публикацијама. Своје радове 
саопштавао је и на бројним стручним састанци-
ма и конгресима.

Током вишегодишњег научног рада проф. др 
Бранислав Даничић је био учесник бројних на-
учноистраживачких пројеката у којима је био 
носилац тема из области патологије трбушних 
органа. Најзначајније међу тим темама биле су: 
Примена антагониста Х2 рецептора у оквиру 

лечења акутног панкреатитиса, Пехаметрија 
терапијског ефекта ПСВ у болесника оперисаних 
због гастродуоденалног улкуса, Изолована ре-
секција главе панкреаса као могући метод лечења 
туморозних форми хроничног панкреатитиса и 
Савремени приступ у интегралном решавању 
трауме са посебним освртом на политрауму.

Чланство и активности у Српском лекарском 
друштву и другим удружењима. Члан је Српског 
лекарског друштва од 1961. године и његове Хи-
руршке секције, чији је био потпредседник у јед-
ном мандату. Члан је и Хируршке секције Друштва 
лекара Војводине, а био је и њен председник.

Био је члан Удружења хирурга Југославије и 
у неколико мандата члан Председништва тог 
удружења.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Дуго година је био члан Уређивачког одбора 
часописа Acta Chirurgica Iugoslavica, Гастроенте-
ролошки архив и Медицински преглед. 

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Проф. Даничић је редовни члан Академије ме-
дицинских наука Српског лекарског друштва од 
1992. године и члан Хируршке научне групе Ака-
демије. Од 2006. до 2015. године био је председ-
ник војвођанског огранка Академије.

Као активан члан Академије медицинских на-
ука организовао је научни скуп под називом Акут–
ни бол у хирургији децембра 2004. године у Новом 
Саду. У подружници Друштва лекара Војводине 
Српског лекарског друштва у Врбасу организово 
је 2005. године стручни састанак Савремени 
приступ терапији бола у хирургији, а затим у ок-
виру континуиране медицинске едукације преда-
вање са темом Акутни абдомен 2009. године у Бачу.

Награде и признања. У знак признања за допри-
нос развоју хирургије у Србији и ширењу њеног 
угледа, 1990. године му је додељена Награда за орга-
низацију здравствене службе Српског лекарског 
друштва. Маја 2015. године добио је најзначајнију 
награду Српског лекарског друштва – „Велики пе-
чат“ на заједнички предлог Хируршке научне групе 
Академије медицинских наука Српског лекарског 
друштва и војвођанског огранка Академије.

Ентузијазам, полет и посвећеност проф. Да-
ничића болесницима донели су му и локалну 
популарност. Додељена му је Октобарска повеља 
Града Новог Сада 1989. године, а проглашен је и 
за једног од најуспешнијих професионалаца о 
којима је новинар Миле Исаков написао публи-
кацију под насловом Топ 10 Војводине (1992).
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Основни биографски подаци. Михајло 
Ђорђевић је рођен 24. августа 1930. године у 
Нишу. Основну школу и гимназију завршио је у 
Лесковцу. Дипломирао је 1958. године на Стома-
толошком факултету Универзитета у Београду. 
У периоду 1958–1963. године радио је као стома-
толог у Зубној поликлиници у Лесковцу.

Стручно и научно усавршавање. Од 1963. 
године био је запослен на Медицинском факул-
тету Универзитета у Нишу. Хабилитован је 1966. 
године. Докторску дисертацију под насловом 
Стање ткива пулпе и апикалног периодонта 
после третмана виталним захватима одбра-
нио је 1975. године и тако постао први доктор 
стоматологије у Србији из области болести зуба.

У оквиру студијских боравака посетио је сто-
матолошке факултете у Паризу, Павији, Буку-
решту, Женеви, Прагу, Софији, Мајнцу, Варшави.

Избор у наставничка звања и наставна делат-
ност. За асистента Медицинског факултета Уни-
верзитета у Нишу на предмету Болести зуба иза-
бран је 1963. године. После хабилитације изабран 
је за доцента 1966, за ванредног професора 1972, а 
у звање редовног професора 1978. године. 

По доласку на Медицински факултет у Нишу 
учествовао је у увођењу предмета Болести зуба, 
као један од првих асистената, а касније настав-
ника. Активно је радио у органима управљања, 
био је члан Већа и Савета факултета у неколико 
сазива. Био је секретар и шеф Катедре стомато-
логије и продекан Медицинског факултета Уни-
верзитета у Нишу (1968–1970). Сарађивао је са 
другим факултетима у земљи, било као предавач 
или као члан комисије за магистарске радове и 
докторске дисертације, посебно на факултетима 
у Загребу и Скопљу. Био је дугогодишњи пред-
седник Удружења универзитетских наставника 
при подружници у Нишу.

Био је ментор у изради 28 специјалистичких 
радова, девет магистарскимх теза и шест док-
торских дисертација, председник Комисије за 
специјалистичке испите и члан Комисије из 
опште стоматологије и дечје и превентивне 
стоматологије.

Вишегодишњи наставнички рад проф. Ђор-
ђевића, током којег је држао предавања и прак-
тично демонстрирао новине у ендодонцији, као 
и његов вишегодишњи рад у организацији после-
дипломске наставе, како за лекаре на обавезној 
стручној пракси, тако и за лекаре на специјали-
зацији, оставили су трајни траг на Медицинском 
факултету и Стоматолошком одсеку Медицин-
ског факултета у Нишу.

На Универзитету у Нишу био је члан Савета 
Универзитета, председник Комисије за издавач-
ку делатност, председник Комисије за науку, 
члан Комисије за перспективни развој Универ-
зитета, члан Скупштине Универзитета, делегат 
Скупштине Републичке заједнице науке и члан 
Извршног одбора Републичке заједнице науке 
(1980).

Стручна делатност. Као асистент Стомато-
лошког одсека Медицинског факултета Универ-
зитета у Нишу радио је и на Стоматолошкој кли-
ници, наставној бази, од њеног оснивања 1964. 
године. У два мандата био је директор Стомато-
лошке клинике (1987–1994).

Свој стручни и научни рад проф. Ђорђевић 
је посветио болестима зуба. Сматра се једним од 
најеминентнијих стручњака из те области. У ис-
траживачкој делатности студиозно је радио на 
проблему решавања превенције и терапије ка-
ријесних лезија, обољења пулпе и пародонта, те 
својим радовима дао допринос решавању ових 
обољења. Резултати таквог рада су и примена 
нових препарата за превенцију и лечење карије-

Проф. др Михајло Ђорђевић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Стоматолошког одсека 
Медицинског факултета Универзитета у Нишу
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са, обољења пулпе и пародонта. Богато клинич-
ко искуство омогућило му је да припреми и да 
свој рецепт за неколико таквих препарата:

• цикал – паста калцијум-хидроксида са до-
датком флуора и соли крвног серума;

• ципродевитал – паста параформалдехида 
и лидокаина за девитализацију пулпе;

• цисамп – ампутациона паста за терапију 
зубне пулпе;

• цидем – средство за декалцинацију глеђи;
• ципрокавит – паста за привремено затва-

рање кавитета.
Сви препарати се сврставају у парафармаце-

утске производе и не подлежу регистрацији. 
Ово су на нашем тржишту једини производи 
овакве намене произведени од стране домаћих 
произвођача и успешно се примењују у стомато-
лошкој пракси. Посебно је важно истаћи улогу 
коју су одиграли током економске блокаде и 
санкција према нашој земљи. Данас се на нашем 
тржишту могу наћи и увозни препарати исте 
намене, ништа бољег квалитета.

Научна делатност. Објавио је 134 рада, од 
којих је у 29 био носилац. Аутор је монографија 
Патохистолошке промене оболеле пулпе – хаби-
литациони рад (1966) и Промене у пулпи и твр-
дим зубним ткивима после обраде високотураж-
ним машинама (Стоматолошки одсек Медицин-
ског факултета у Нишу, 1978).

Учествовао је на на курсу денталне патоло-
гије у организацији FDI – World Dental Federation 
у Прагу, Брну и Братислави (1966) с радом 
Стање стоматолошке службе у Југославији, на-
кон чега је постао експерт за стоматологију FDI. 
У Паризу и Женеви држао је предавања по по-
зиву за студенте последипломских студија. 
Учествовао је на конгресима FDI у Паризу и Бе-
ограду и на међународним конгресима у Лођу 
(Пољска), Софији и Толбухину (Бугарска).

Био је руководилац два научноистраживачка 
пројекта с монографијама Испитивање стања 
уста и зуба радника на територији града Ниша, 
утицај на радну способност и одсуствовање са 
радног места, који је финансирала Заједница на-
уке региона Ниш 1982. године, и Испитивање 
пасте калцијум хидроксида као средства за те-
рапију дубоких кариозних лезија, пулпе и пери-
одонта, који је финансијски подржала Репу-
бличка заједница науке 1983. године.

Друштвена акивност. На самом почетку свог 
лекарског рада показао је склоност за друштвене 

активности. У Среском синдикалном већу и се-
кретаријату, где је био задужен за здравствено-
просветни рад, организовао је бројна предавања 
и систематске прегледе уста и зуба у Лесковцу и 
околини. У поликлиници је био председник 
Синдикалне подружнице, члан Управног одбора 
и члан Савета поликлинике. 

У Нишу је био председник Удружења зубоз-
дравствених радника Среза Ниш, члан Струч-
ног савета Среског здравственог центра и пред-
седник и члан Комисије Републике Србије за 
стручни надзор стоматолошке службе. Био је и 
члан Савезне комисије за стандардизацију мате-
ријала и лекова. У неколико здравствених уста-
нова био је члан управних одбора. 

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Активан 
рад у Српском лекарском друштву започео је 
још као млад стоматолог, почетник. Посебно је 
запажен његов рад у Нишу од 1963. године. Био 
је у два мандата председник Актива стоматолога 
Српског лекарског друштва југа Србије, секре-
тар Организационог одбора II стоматолошке 
недеље СР Србије, потпредседник XIII и пред-
седник XVI стоматолошке недеље, одржане 1982. 
године у Нишу. 

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Активно је учествовао у издавачкој делатнос-
ти. Био је председник Издавачког савета часопи-
са Аcta Stomatologica Naissi, члан Издавачког 
савета часописа Стоматолошки гласник Србије 
и председник Комисије за издавачку делатност 
Универзитета у Нишу.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Редовни је члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. године. Ак-
тивно учествује у раду Академије, у Научној гру-
пи за превентивну и мултидисциплинарну ме-
дицину и Огранку Академије у Нишу. Органи-
зовао је неколико едукативних и научних скупо-
ва и предавања.

Био је организатор два симпозијума 2013. и 
2014. године под називом Мултидисциплинарни 
приступи савременој стоматологији. Први сим-
позијум, Најновија достигнућа у стоматолош-
кој пракси, одржан је 26. априла 2013. године. 
Симпозијум је уврштен у календар величанстве-
не прославе планетарно важног јубилеја – 17 
векова од доношења Миланског едикта, чиме је 
значајно допринео афирмацији Медицинског 



448

факултета Универзитета у Нишу и Огранка Ака-
демије медицинских наука Српског леакрског 
друштва у Нишу, као и Одсека за стоматологију 
Медицинског факулета Универзитета у Нишу, 
који постоји 53 године. Други симпозијум, под 
називом Истине и изазови у стоматолошкој 
пракси, нови материјали и методе, одржан је 
2014. године. Оба симпозијума су акредитована 
одлуком Здравственог савета Републике Србије, 
а пре сваког од њих су штампани зборници са-
жетака радова.

Награде и признања. За свој дугогодишњи 
рад добио је бројна признања и награде. Српско 
лекарско дртштво доделило му је Захвалницу по-
водом стогодишњице постајања Друштва (22. 
априла 1972), Плакету Стоматолошке секције 
(1978), Повељу (1984) и Награду за животно дело 
(2002). 

Удружење стоматолога Југославије доделило 
му је Диплому (1976) и Плакету (1984). Доби-
тник је и Дипломе VI конгреса Удружења стома-
толога Југославије (1976), Дипломе IV конгреса 

лекара Југославије (1978), Дипломе Конгреса 
специјалиста за болести уста, зуба и пародонто-
логије (Охрид, 1983) и Дипломе 67. Конгреса FDI 
у Паризу.

Добитник је и Захвалнице Удружења универ-
зитетских наставника поводом 50 година рада 
овог удружења (1976), Захвалнице Фудбалског 
клуба „Дубочица“ из Лесковца (1974) за допри-
нос развоју овог клуба, Захвалнице Завода за 
здравствену заштиту у Нишу поводом 85 година 
рада ове установе, Признања Председништва 
Савеза студената Медицинског факултета пово-
дом 10 година рада овог факултета (1970), При-
знања Савета Медицинског факултета за заслуге 
у развоју факултета (1970), Плакете Савета сто-
матолошке клинике у Нишу (1979), Мале плаке-
те Универзитета у Нишу (1980) и Плакете Меди-
цинског факултета у Нишу (1985).

Добитник је Октобарске награде Града Ниша 
за 1984. годину.

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем (1978).

Подаци о проф. др Михајлу Ђорђевићу могу се наћи и у публикацијама: Просветина Мала енциклопедија. 
Београд: Просвета; 1969; Милановић М. Биографски лексикон – Познати српски лекари. Београд, Торонто: 
М. Милановић; 2005.
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Основни биографски подаци. Предраг 
Ђорђевић је рођен 30. јануара 1940. године у 
Крушевцу, где је завршио основну школу и гим-
назију. Медицински факулет Универзитета у 
Београду уписао је 1958, а дипломирао 1963. 
године. 

Стручно и научно усавршавање. Магистар-
ску тезу из области ендокринологије и имуноло-
гије одбранио је 1971. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Специјали-
зацију из интерне медицине завршио је 1972. 
Докторску дисертацију под насловом Антиге-
ничност најчешће примењиваних препарата 
инсулина одбранио је 1976. године на Медицин-
ском факултету у Београду. Супспецијалиста је 
ендокринологије од 2002. године.

Био је на усавршавању у неколико водећих 
светских институција: током 1975. године шест 
месеци у Novo Research Institute у Копенхагену, 
1982. године у Cedar Sinai Medical Centrе у Лос 
Анђелесу, 1985. године у Институту за транс-
плантацију ткива и органа у Москви, 1990. годи-
не у Институту San Rafaele у Милану, а 1992. го-
дине у Центру за трансплантацију Медицинског 
факултета у Гисену, у Немачкој. Главне научноис-
траживачке области проф. Ђорђевића биле су 
анафилактичка реакција миокарда и проблеми 
имунолошке резистенције на инсулин. 

Избор у наставничка звања и наставничка 
делатност. Професионалну каријеру је започео 
на Медицинском факултету у Београду као асис-
тент на Катедри физиологије. За асистента на 
предмету Интерна медицина изабран је 1973. 
године, у звање доцента 1979, ванредног профе-
сора 1984, а у звање редовног професора 1989. 
године. Поред наставе за редовне студенте оба-
вљао је наставу за студенте последипломских 
студија из клиничкe и експерименталнe имуно-

логијe, ендокринологијe и методологија научно-
истраживачког рада. На овим студијама држао 
је предавања из области тиреоидеологије и дија-
бетологије (трансплантација панкреаса и остр-
ваца ендокриног панкреаса, биоартефицијелни 
панкреас, имунолошке и метаболичке каракте-
ристике инсулинске терапије, компликације 
дијабетеса, рано откривање, предвиђање и пре-
венција дијабетеса тип 2, коронарна болест, сис-
тем ензима металпротеиназа, гојазност, метабо-
лички синдром и рани поремећаји гликорегула-
ције, остеопороза). Одржао је неколико преда-
вања по позиву на последипломској настави на 
свим медицинским факултетима у претходној 
Југославији. Био је руководилац иновација 
знања из дијабетологије Медицинског факулте-
та у Београду које су редовно одржаване сваке 
године од 1994. до 2005.

Био је ментор у изради око 45 докторских ди-
сертација, око 75 магистарских теза и супспе-
цијалистичких радова из научних области који-
ма се бавио.

Обављао је значајне функције на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду. Био је 
шеф Катедре интерне медицине и декан Меди-
цинског факултета у два мандата (1987–1991). 
Дужност проректора Универзитета у Београду 
обављао је од 1998. до 2000. године. 

Стручна делатност. Професор Ђорђевић је 
од 1972. године радио на Интерној клиници А, 
на Одељењу за ендокринологију, дијабетес и бо-
лести метаболизма. Био је шеф Лабораторије за 
екперименталну медицину, директор ООУР Ин-
терна медицина (1985–1987), директор Инсти-
тута за ендокринологију, дијабетес и болести 
метаболизма Клиничког центра Србије (1993–
2001) и начелник Центра за дијабетес поменутог 
института (2002). 

Академик Предраг Ђорђевић 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Инострани члан Академије наука и умјетности 
Републике Српске од 2013. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду



450

Пензионисан је октобра 2005. године. После 
одласка у пензију руководио је и радио у Спе-
цијалистичкој ординацији интерне медицине 
„Дедиње“ (приватна лекарска пракса). Сада је 
запослен у Општој болници приватне лекарске 
праксе „Медицински систем Београд (МSB)“.

Током своје професионалне каријере увео је 
бројне методе за испитивање и лечење дијабете-
са. По повратку са усавршавања у Novo Research 
Institute у Данској, 1976. године увео је тада акту-
елне истраживачке методе за одређивање инсу-
линских антитела (радиоимуноелектрофореза 
– РИА). Први је код нас увео још 1982. године 
методу интензификоване инсулинске терапије 
помоћу сталне супкутане инфузије, коришће-
њем портабилне инсулинске пумпе. Професор 
Ђорђевић је радио на примени аналога хуманог 
инсулина помоћу инсулинске пумпе. Такође се 
бавио истраживањима везивања и отпуштања 
инсулина за биоактивна влакна као депоа у сис-
тему биоартифицијелног панкреаса. 

После боравка у Институту за транспланта-
цију у СССР, 1986. године урадио је прву транс-
плантацију феталних острваца ендокриног пан-
креаса. Руководио је мултидисциплинарним 
тимом који је урадио 15 трансплантација и једну 
ретрансплантацију феталних острваца. Радио је 
такође на проблемима примене адултних остр-
ваца, као и на проблему апоптозе ћелија острва-
ца пре и после трансплантације. Увео је и једини 
примењивао ову  терапијску методу у нашој 
земљи и у овом делу Европе. 

Као признати стручњак у области дијабето-
логије именован је за председника Републичке 
стручне комисије за шећерну болест 1994. годи-
не, а ову функцију обављао је до 2001. 

Посебна област интересовања професора 
Ђорђевића била је и атеросклероза с аспекта ин-
сулинске резистенције, хиперлипопротеинемије 
и поремећаја фибринолизе. Бавио се и пробле-
мима исхране и гојазности у дијабетесу као фак-
тора ризика, затим могућностима раног откри-
вања и превенције дијабетеса тип 2, параметри-
ма за процену и подизање квалитета дијабето-
лошке заштите (St. Vincent декларација Светске 
здравствене организације), проблемима осте-
опорозе, имунолошким и терапијским пробле-
мима тиреоидеологије и истраживањима лабо-
раторијских метода.

Научна делатност. Резултате својих вишего-
дишњих научних истраживања објавио је у 
укупно 1.017 прилога, 886 радова, међу којима је 

76 радова који су штампани у међународним ча-
сописима, а 118 у националним часописима ци-
тираним у бази MEDLINE, 107 монографија, 
уџбеника и књига, било као аутор или уредник 
поглавља, односно дела. Његови радови су ци-
тирани 763 пута (база: SCI, SCI-CD, WOS-SCI, 
CPCI-S), према извештају референтног центра 
Бибилиотеке Матице српске у Новом Саду  од 8. 
јануара 2015. године.

Одржао је предавања по позиву из научних 
области трансплантације острваца и целог пан-
креаса и атеросклерозе у Српској академији на-
ука и уметности, Црногорској академији наука 
и умјетности, у академијама наука Украјине, 
Пољске и Румуније.

Био је руководилац научних потпројеката и 
пројеката више од 30 година. Руководио је ма-
кропројектом Функционални, имунолошки, ме-
таболички аспекти трансплантације острва-
ца ендокриног панкреаса у пацијента са инсулин-
зависним дијабетесом (1995–2000) и пројектом 
Трансплантација хуманих феталних острваца 
у типу 1 дијабетеса: анализа метаболичких и 
имунолошких детерминанти оптималног тера-
пијског ефекта (2001–2005). Био је истраживач 
у пројекту Испитивање параметара који утичу 
на број и функционалну способност хуманих фе-
талних и адултних острваца у култури у циљу 
постизања оптималног састава графта за 
транс плантацију у типу 1 Diabetes mellitusa 
(2006–2010). Био је руководилац за Југославију 
у следећим међународним научним пројектима: 
Dietary habits and food intake in Mediterranean 
countries and their possible relation with Diabetes 
mellitus and cardiovascular risk factors (lipids, etc), 
Multinational joint study on diabetes health care 
availability at urban and rural communities, Diab-
Care – Diab Q Net – Europe, DЕ-PLAN, screening 
and prevention of type 2 DM in Europe, IMAGE 
Приручник за превенцију дијабетеса типа 2 у 
Европи, ePREDICE (Early Prevention of Diabetes 
Complications in Europe) и MANAGE CARE (Active 
Ageing with Type 2 Diabetes as Model for the Deve-
lopment and Implementation of Innovative Chronic 
Care Management in Europe). Рецензент је радова 
у страним и домаћим научним часописима и на-
учних пројеката Министарства за науку Репу-
блике Србије, као и Министарства здравља Ве-
лике Британије.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1963. године и 
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њене Ендокринолошке секције, чији је био пред-
седник у неколико мандата. Био је и члан Пред-
седништва Српског лекарског друштва и секре-
тар Одбора за прославу 100. годишњице 
Друштва.

Био је члан Удружења ендокринолога Југосла-
вије и његов председник од 1995. до 2005. године, 
члан Југословенског друштва за проучавање 
шећерне болести од 1998, а потом је изабран за 
председника Удружења за проучавање дијабетеса 
Србије, функцији на којој је и данас. 

Члан је Удружења универзитетских професо-
ра и научника Србије (УУПНС), чији је био и 
председник  (1992–2001). Члан је Међународног 
удружења професора и предавача, колективног 
члана УНЕСКО и од 1995. потпредседник, а од 
2006. године председник тог удружења.

У страним удружењима је члан оснивач Ме-
ђу народног друштва за трансплантацију ткива 
(САД), Друштва за трансплантацију острваца 
панкреаса (САД) и Друштва за трансплантацију 
панкреаса Европског друштва за дијабетес. До-
животни је члан Међународног (IDF), Америч-
ког (ADA) и Европског (EASD) друштва за дија-
бетес, потпредседник и члан Управног одбора 
Медитеранског друштва за дијабетес (MGSD) и 
члан Генералног савета Удружења ендокриноло-
га Европе. Председник је Студијске групе за пре-
венцију дијабетеса тип 2, у саставу удружења 
БалканДиаб (у земљама балканске регије). Члан 
је Студијске групе за исхрану MGSD. 

Био је председник научних и организационих 
одбора многих научних скупова: Српског кон-
греса о шећерној болести (четири пута), Конгре-
са ендокринолога Југославије (два пута), VII ју-
гословенског конгреса о обољењима штитасте 
жлезде и X конгреса ендокринолога Балкана. 
Одржао је неколико пленарних предавања на 
научним конгресима у земљи и иностранству.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан и председник уређивачких одбо-
ра бројних домаћих и страних часописа: главни 
и одговорни уредник научног часописа Меди-
цинског факултета у Београду Медицинска ис-
траживања, те члан уређивачког одбора часо-
писа Diabetes and Life Style (Русија), под покро-
витељством Светске здравствене организације 
и IDF, Diabetes Management (Румунија), под по-
кровитељством Светске здравствене организа-
ције, и Acta Biologiae et Medicine Experimentalis 
(Медицински факулет Универзитета у Пришти-
ни). Члан је Саветодавног одбора часописа 

Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta и 
гостујући главни уредник SciencePG.

Рецензент је радова у страним часописима: 
The European Journal of Neurology, Diabetic Me di-
cine, EMJ (European Medical Journal), Nutrition, 
Metabolism and Cardiovascular Diseases, Inter na-
tional Journal of Clinical Endocrinology and Metabo-
lism, Acta Physiologica и Diabetes and Metabolic 
Syndrome: Clinical Research and Reviews. Члан је 
уређивачког тима за Global Science Research 
Journal и часопис Annals of Clinical & Experimental 
Metabolism. Такође је рецензент часописа Српски 
архив за целокупно лекарство, Војносанитет–
ски преглед и Медицински преглед. Био је рецен-
зент водича IDF издатих 2005, 2010. и 2013. го-
дине и рецензент научних пројеката Министар-
ства науке Републике Србије.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва и 
других научних друштава. За редовног члана 
Академије медицинских наука Српског лекар-
ског дру штва изабран је 1992. године и својим 
активностима доприноси раду и угледу Акаде-
мије. Био је члан Председништва Научне групе 
за интерну медицину (2005–2008). 

Поред приступног предавања одражао је и 
предавање Превенција инсулин-независног дија-
бетес мелитуса (1998). Организовао је научне 
ску пове Трансплантација острваца ендокриног 
панкреаса: садашњост и будућност (1995) и 
Трансплантација ендокриног панкреаса (1998) и 
учествовао као предавач у неколико других са-
станака Академије.

Проф. др Ђорђевић је инострани члан Акаде-
мије наука и умјетности Републике Српске 
(АНУРС), Српске краљевске академије научника 
и уметника (СКАНУ) и Бугарске академије наука 
и уметности. Члан је Научног друштва Србије, 
Њујоршке академије наука и Научног удружења 
ендокринолога и дијабетолога Македоније. 

Награде и признања. За дугогодишњи науч-
ноистраживачки и лекарски рад добитник је 
Награде за научни рад Српског лекарског дру-
штва, Награде за научни рад УУПНС, Плакете 
УУПНС „Војислав К. Стојановић“ и Плакете 
града Београда два пута.

Добитник је и „Хипократове медаље“ удру-
жења Black Sea Diab, за укупни допринос развоју 
дијабетологије. Почасни је члан Diabetes India 
Association и Doctor Honoris Causa, удружења за 
дијабетес, исхрану и метаболичке болести 
Румуније.
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Добитник је две Грамате Његове светости 
патријарха српског господина Павла за уло-
жени велики труд и допринос од великог зна-
чаја на унапређењу медицине и образовања, 
као и свеопштег добра и народног здравља, те 

за хуманитарну помоћ исказану у много 
прилика. 

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрном звездом, које му је доделило Председ-
ништво СФР Југославије.

Подаци о проф. др Предрагу Ђорђевићу могу се наћи у публикацијама: Ко је ко у Србији; Београд: Завод за 
уџбенике; 1995, 1996, 2011–2013; Енциклопедија српског народа; 1997; Милановић М. Биографски лексикон 
– Познати српски лекари; Београд, Торонто: М. Милановић; 2005; The International Directory of Distinguished 
Leadership; Bur Оak Circle, USA, 1997; Dictionary of International Biography; Cambridge, England, 1997. 
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Основни биографски подаци. Србобран 
Ђорђевић је рођен 20. јула 1921. године у Београ-
ду. Основну школу и Другу мушку гимназију 
завршио је у Београду. На Медицински факултет 
Универзитета у Београду уписао се 1940. године. 
После прекида студија 1941. године услед Другог 
светског рата, наставио је студије децембра 1945, 
а дипломирао у августу 1950. године.

Стручно и научно усавршавање. Одмах по-
сле завршетка студија упућен је на сузбијање 
луеса у Срезу Рамском (Велико Градиште), где је 
на 12.000 позитивних реакција установио једну 
прогресивну парализу, три табеса и тетанус код 
војника који је одслужио војни рок. После анти-
луетичке акције послат је, уместо на стаж, на 
течај у Хигијенском институту НР Србије из ко-
муналне хигијене. По завршетку течаја примљен 
је у радни однос на овом институту и распо-
ређен да ради на Одељењу за комуналну хигије-
ну, чији је шеф био професор Војномедицинске 
академије др Сергеј Рамзин.

Специјалистички испит из хигијене положио 
је 1955. године. На последипломском усаврша-
вању био је месец дана на течају заштите од јо-
низујућег зрачења на универзитету Sacalay у 
Паризу 1956. године, шест месеци на течају за 
контролу животне средине у лондонској школи 
за хигијену и тропску медицину 1960. године и 
три месеца исте године у Шведској. У Москви је 
био 1963. године на течају о нормама у стамбеној 
изградњи, а у Јапану о контроли загађења вазду-
ха и животне средине.

Наставна делатност. Од 1955. до 1960. године 
водио је ванболничку наставу на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Предавао је 
хигијену на Стоматолошком факултету, Тури-
змолошком факултету и Вишој медицинској 
школи у Београду, а на Архитектонском факул-

тету предавао је 24 године екопатологију насеља 
на последипломским студијама.

Био је члан комисија за одбрану докторских 
дисертација и магистарских теза, а 24 године 
члан комисије за полагање специјалистичког 
испита из хигијене.

Стручна делатност. У Заводу за заштиту 
здравља СР Србије (до 1951. године Хигијенски 
институт Србије) провео је цео свој радни век. 
Био је шеф Одељења за комуналну хигијену од 
1962, шеф Сектора за хигијену од 1969. и управ-
ник Института за хигијену Завода за заштиту 
здравља СР Србије од 1961. до одласка у пензију 
1986. године.

Изучавао је хигијену становања, урбанизма, 
загађења ваздуха и проблема воде. Први пут у 
Југославији је одредио концентрацију сумпор-
диоксида и чађи према енглеској методи по којој 
се наш налаз могао поредити с осталим светским 
подацима. У свом стручном раду био је дугого-
дишњи сарадник академика Владимира Спу-
жића, с којим је био коаутор у 50 научних радова, 
нарочито о проблему утицаја ваздуха и животне 
средине на појаву астме. Резултати ових истра-
живања послужили су као основа за доношење 
Закона о заштити ваздуха од загађивања (Служ-
бени гласник 8/73). Израдио је и стручну грађу за 
Закон о флуорисању воде за пиће (Службени 
гласник 1/71) и предлог Закона о сеоским водо-
водима (Службени гласник 25/71). Поред тога, са 
др Сергејом Рамзином радио је на сузбијању ен-
демске струме и кретенизма.

Урадио је 20 студија од којих се једна односи 
на двонаменско коришћење Аде Циганлије за 
снабдевање воде и рекреацију. У савској води је 
било 24.000.000 Е. сoli у милилитру, а у Савском 
језеру није било ниједне бактерије пошто су лик-
видиране микробиолошким антагонизмом у 

Проф. др Србобран Ђорђевић 

Почасни члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1990. 
Професор Стоматолошког факултета 

Универзитета у Београду
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таложнику од 700 метара. До тог времена ку-
пање у Савском језеру је било забрањено. Ова 
студија је омогућила сезонску рекреацију на 
води за најмање 100.000 посетилаца, а експери-
ментални докази су потврђени скоро четрдесе-
тогодишњим коришћењем Аде.

У осталим студијама је решио проблем за-
гађења воде фенолом у Крушевцу и промене боје 
воде у језеру за снабдевање воде у Аранђеловцу. 
Успешно је учествовао у сузбијању епидемија тр-
бушног тифуса у Приштини, инфективне жутице 
у Ваљеву и Гњилану и дизентерије у Сјеници.

Научна делатност. Објавио је око 150 струч-
них и научних радова и поглавља из комуналне 
хигијене у уџбеницима за студенте медицине, 
стоматологије и више медицинске школе.

Написао је историју здравства Србије у из-
дању енциклопедије „Књижевних новина“ и ис-
торију дезинфекције која није штампана због 
санкција Србији.

Рад на здравственом просвећивању. Учест-
вовао је у писању сценарија за филмове Велика 
иницијатива и Прва помоћ и био члан и пред-
седник жирија научно-техничког међународног 
филма у Културном центру Србије.

Био је дугогодишњи гост емисија на Радио 
Београду Време радозналости и Чекајући ветар 
и емисија о другим актуелним превентивним 
медицинским проблемима.

Још као ученик Друге мушке гимназије био је 
члан Соколског друштва. После обнављања Со-
колског покрета у Србији изабран је за члана ста-
решинства Савеза сокола 1997. године. За члано-
ве овога друштва написао је бројне чланке пос-
већене различитим темама: опасности од дроге и 
алкохолизма, значај физичког вежбања, о прија-
тељству, дружењу, храбрости, кукавичлуку и др.

Друштвена активност. Био је члан Савета 
за комуналне послове и социјалну политику СР 
Србије (1957–1961), члан Савета републичког 
здравственог центра, члан Извршног одбора 
Републичког одбора Црвеног крста Србије, 
члан Координационог одбора Скупштине Цр-
веног крста СР Србије, члан Урбанистичког 
савета Града Београда у периоду доношења Ге-
нералног урбанистичког плана (1971–1974), 
члан Комисије за заштиту човекове средине 
Скуп  штине Србије (1974–1978), председник 
Комисије за хигијену и заштиту човекове сре-
дине Републичке заједнице здравственог оси-
гурања и др.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Др Србо-
бран Ђорђевић је постао члан Српског лекар-
ског друштва 1950. године, одмах по дипломи-
рању на Медицинском факултету. Био је секре-
тар Секције за превентивну медицину Српског 
лекарског друштва, председник ове секције у два 
мандата и секретар Одбора за права и дужност 
Српског лекарског друштва (етички комитет).

Био је члан Председништва Савеза лекарских 
друштава, члан Управног одбора Друштва за 
борбу против рака, члан америчко-југословен-
ске комисије за израду програма међународног 
конгреса за заштиту животне средине у Примо-
штену 1973. године и члан Председништва Ур-
банистичког савеза Југославије. Био је и члан 
Комисије за заштиту животне средине Српске 
академије наука и уметности. Поред тога оба-
вљао је и значајне функције у републичким ко-
мисијама за комулане послове: био је члан Ко-
мисије за комуналне послове и стамбену из-
градњу Скупштине Србије и члан Комитета за 
водопривреду Србије.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан уредништва часописа Гласник 
Хигијенског института, часописа Водопривреда 
и Заштита атмосфере (Сарајево) и листа Цр-
вени крст.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Године 1990. изабран је за почасног члана Акаде-
мије медицинских наука Српског лекарског дру-
штва и отада веома активно учествовао у њеном 
раду. Био је један од организатора научног скупа 
Урбанизам и здравље (1990) и организатор науч-
ног скупа Унапређење контроле животних на-
мирница и заштита воде за пиће (2000).

Награде и признања. Добитник је велике На-
граде „Др Милан Јовановић Батут“, Награде „Др 
Драгиша Мишовић“, Награде Министарства за 
заштиту животне средине, Златне значке Савеза 
лекарских друштава Југославије, Златне значке 
Југословенског црвеног крста, Златне значке Са-
веза урбаниста Југославије, Плакете и Повеље 
Скупштине и Извршног већа Србије, Плакете и 
Повеље Скупштине града Београда и око 30 зах-
валница, повеља и плакета других градова и ус-
танова у Србији за пружање стручне помоћи 
током епидемија и елементарних непогода.

Одликован је Орденом заслуга за народ тре-
ћег степена.
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Основни биографски подаци. Драгослав 
Ђукановић је рођен 9. децембра 1935. године у 
Београду. Трећу мушку гимназију у Београду за-
вршио је 1954. године и потом уписао Стомато-
лошки факултет Универзитета у Београду, где је 
дипломирао 1960. с просечном оценом 9,65.

Стручно и научно усавршавање. Магис-
тарске студије на Стоматолошком факултету 
завршио је 1966. године, а магистарску тезу под 
насловом Процена вредности хируршког лечења 
пародонтопатија одбранио 1968. године. То је 
била прва магистарска теза из стоматологије у 
читавој Југославији. Докторску дисертацију на-
словљену Проучавање пародонцијума у гравиди-
тету одбранио је 1974. на Стоматолошком фа-
култету Универзитета у Београду.

Био је на последипломским усавршавањима 
у Лондону (1968, 1972, 1976), у Eastman Dental 
Hospital, Њукаслу (1976) и Турку, у Финској 
(1978), као и на многим краћим усавршавањима 
у Немачкој, Грчкој, Сједињеним Америчким Др-
жавама, Аустралији, Шведској, Италији и др.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање клиничког лекара на Клиници 
за болести уста, која је касније преименована у 
Клинику за пародонтологију и оралну медицину 
Стоматолошког факултета Универзитета у Бео-
граду, постављен је 1962. године. За асистента је 
изабран 1963, а реизабран 1966. и 1969. године. 
Доцент је постао 1972, ванредни професор 1977, 
а редовни професор 1980. године. У том звању је 
и пензионисан 2002. године.

Од избора у звање асистента интензивно је 
радио са студентима, у почетку додипломских 
студија, а затим и оних на последипломским ма-
гистарским студијама и специјализацијама, као 
и са докторандима. Био је ментор у изради неко-
лико десетина магистарских теза и докторских 

дисертација и члан многих комисија за њихову 
одбрану.

Активно је учествовао у раду Већа и Савета 
Стоматолошког факултета, Комисије за наставу 
и за последипломске студије, чији је био и пред-
седник у неколико мандата, Комисије за уна-
пређење наставе и других тела. Био је члан и 
председник Комисије за научни рад, као и шеф 
Катедре за пародонтологију и оралну медицину 
у више наврата.

Посебно је значајан његов рад у Комисији за 
усаглашавање наставних планова свих стомато-
лошких факултета и одсека у Југославији осам-
десетих година, чији је био председник.

Као продекан за наставу (1977–1979, 1980–1981) 
допринео је многим побољшањима наставног про-
цеса. Био је и члан Етичког комитета Стомато-
лошког факултета. Шеф наставе на енглеском 
језику за стране студенте био је од 1992. године.

Као председник Комисије за одбрану ди-
пломских радова промовисао је стотине студе-
ната. Био је председник Комисије за пријем сту-
дената и Комисије за запошљавање на Стомато-
лошком факултету. На унапређењу наставе ра-
дио је и кроз контакте са иностранством, а по-
себно кроз Association for Dental Education in 
Europe (ADEE), чији је члан више од 30 година.

Слична задужења и активности имао је и на 
Стоматолошком одсеку Медицинског факултета 
у Бањој Луци, где је радио као редовни професор 
од 2001. до 2011. године. Ту је дао велики допри-
нос изради новог наставног плана после ус-
вајања Болоњске декларације.

Био је много пута предавач на конгресима 
приватних стоматолога и коморе Републике 
Српске. Редовну и последипломску наставу оба-
вљао је и на другима стоматолошким факулте-
тима (Ниш, Скопље, Фоча). Професор је по по-

Проф. др Драгослав Ђукановић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Стоматолошког факултета
 Универзитета у Београду
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зиву у Бенгазију, а држао је и предавања на по-
следипломским студијима у Сиднеју, Минстеру 
и Њујорку.

Своју наставну делатност посебно је исказао 
учешћем у писању бројних уџбеника, атласа, 
приручника, монографија и др.

Стручна делатност. У свом стручном раду на 
Клиници за болести уста, односно Клиници за 
пародонтологију и оралну медицину, у свим 
звањима у којима је био, радио је на пријему и 
лечењу особа оболелих од болести из своје обла-
сти, а посебно на усавршавању и унапређењу 
дијагностике и терапије ових обољења. Три го-
дине је био шеф стационара на Клиници. Рад 
Клинике је посебно унапредио као управник 
током два мандата (1989–1991, 1991–1993).

Био је члан Комисије за зубоздравствену за-
штиту Здравственог савета Београда, надзорник 
рада стоматолошке службе за Београд и Србију 
и референт за избор у звање примаријуса за 
више кандидата. Вештачио је на суду из области 
болести уста и обављао одговорну дужност, 
најпре члана, а затим председника Комисије за 
полагање специјалистичког испита из предмета 
Болести уста на Клиници за пародонтологију и 
оралну медицину Стоматолошког факултета, 
као и на Војномедицинској академији и у Бањој 
Луци. Дуго година је био шеф специјализаната 
на Клиници.

Научна делатност. Још као студент показао 
је велико интересовање за научни рад. Објавио 
је самостално или у сарадњи 324 рада, од којих 
93 у иностранству, и 25 књига, уџбеника и мо-
нографија. Одржао је и око 300 предавања на 
свим континентима.

Научне области његовог рада су пародонтоло-
гија и орална медицина. У својој магистарској тези 
објективно је одредио значај хируршке методе у 
терапији оболелог пародонцијума, а у докторској 
дисертацији расветлио однос гравидитета и стања 
потпорног апарата зуба. У својим радовима до-
при нео је и бољем научном сагледавању утицаја 
трауматске оклузије на потпорни апарат зуба, 
проучавао је и утицај полних стероида и хидро-
кортизона на гингиву и пулпу зуба, те радио на 
креирању новог домаћег микропорозног биокера-
мичкоог имплантата и на проучавању распрос-
трањености обољења гингиве и пародонцијума.

Био је главни истраживач у девет научноис-
траживачких пројеката. Био је члан Савета За-
једнице медицинских научних установа Србије, 
Заједнице медицинских и стоматолошких фа-

култета и Научног одбора ICN – Галеника. Од 
2009. године је члан Стручне редакције за меди-
цину, ветеринарску медицину, фармацију и сто-
матологију за Српску енциклопедију, у издању 
Матице српске, Српске академије наука и умет-
ности и Завода за уџбенике, и аутор текстова из 
стоматологије у досад издатим томовима, као и 
за следеће.

Својим бројним уџбеницима проф. Ђукано-
вић је као коаутор дао изузетан допринос уџбе-
ничкој литератури, која је коришћена на свим 
стоматолошким факултетима у Југославији.

Неки од најважнијих уџбеника су: Пародон-
топатије (1980, 1988), Болести уста – орална 
медицина и пародонтологија (1984, пет издања), 
Атлас пародонтопатија (1988, три издања), 
Атлас обољења меких ткива (1989, три издања), 
Болести уста и зуба у становништва Београда 
(1987) и Клиничка пародонтологија (2011).

Рецензент је 12 књига и уџбеника.
Учесник је 23 светска конгреса и више од 300 

разних других састанака. Три године је био 
председник, а четири године потпредседник На-
учног комитета Светске стоматолошке федера-
ције (FDI), у коју су учлањене 164 државе. С тим 
комитетом организовао је научне програме 
свет  ских конгреса у: Београду 1985, Буенос Ајре-
су 1987, Вашингтону 1988, Амстердаму 1989, 
Сингапуру 1990, Милану 1991, Берлину 1992, 
Гетеборгу 1993, Ванкуверу 1994. и Хонгконгу 
1995. године. Био је модератор, уводничар, пред-
седавајући или предавач на великом броју науч-
них скупова разних врста.

Организатор је многих научних и стручних 
скупова, конгреса, симпозијума, семинара, курсе-
ва за иновацију знања и др. У многима је био члан 
или председник научних одбора. Био је члан Са-
вета за биомедицинске науке – Комисије Репу-
бличког фонда за развој подмлатка, пот пред-
седник Научног комитета другог по реду Балкан-
ског конгреса стоматолога, члан Научног одбора 
првог и другог Конгреса стоматолога Југославије 
и главни истраживач експерименталних и кли-
ничких истраживања неколико лекова.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1962. године, од 
завршетка лекарског стажа. Био је главни ини-
цијатор за оснивање и један од оснивача Секције 
за болести уста и зуба (децембра 1979), члан Над-
зорног одбора (1979–1984) и председник ове 
секције (1980–1984). Члан је Пародонтолошке 
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секције Српског лекарског друштва од оснивања, 
Удружења пародонтолога Србије од оснивања и 
Геронтолошког друштва Србије од 1996. године.

Био је члан Управног одбора Стоматолошке 
секције Српског лекарског друштва (1966–1968, 
1968–1970, 1980–1982) и председник ове секције 
у два мандата (1974–1978, 1978–1982). Учество-
вао је у организацији скоро свих двадесет сто-
матолошких недеља Србије у организацији Срп-
ског лекарског друштва и учесник и предавач на 
њима. Такође је био члан Председништва Репу-
бличке секције Српског лекарског друштва у два 
мандата од 1979. године, Управног одбора Под-
ружнице Београд Српског лекарског друштва 
(1974–1978, 1978–1982) и Надзорног одбора Ре-
публичке секције Српског лекарског друштва 
(1979–1984). Био је и члан разних комисија Срп-
ског лекарског друштва: Комисије за сарадњу са 
медицинским и стоматолошким факултетима, 
Комисије за самоуправну контролу (1981–1987), 
Комисије за предлагање кандидата за Српску 
академију наука и уметности (1981–1986, 2004) 
и др.

Неколико деценија је држао предавања у по-
дружницама Српског лекарског друштва, у де-
сетинама градова Србије. Био је и организатор 
низа пленарних састанака и других научних 
скупова.

Био је члан Удружења универзитетских на-
ставника и других научних радника СР Србије 
од 1976. године и члан Научног друштва Србије 
од 1994. године.

Био је главни иницијатор за оснивање и ос-
нивач Удружења специјалиста за болести уста и 
зуба и пародонта Југославије 1980. године и члан 
његовог првог председништва. Био је предавач 
програма CINDI и делегат Југославије у FDI де-
сет година.

Од 1978. године на телевизији и на радију на-
ступио је више од 40 пута, коментаришући ак-
туелне теме из медицине и стоматологије. И у 
штампи је објављено више од 30 интервјуа с њим 
око разних питања науке и струке.

Члан је бројних међународних удружења: Aca-
demy of Dentistry International (1994), Pierre Fauch-
ard Academy (1995) – председник Секције за Југо-
славију, Commission for Oral Health, Research and 
Epidemiology (CORE) of the FDI, Association for Den-
tal Education in Europe (ADEE), International Associa-
tion for Dental Research – Continental European Divi-
sion (IADR-CED), International Research Committee 
of Implantology (IRCOI), Groupement International 

pour Recherches Scientifique en Stomatologie et 
Odontologie (GIRSO), Associatione Parodontologica 
Italiana, Association for Dental Education in Europe 
(ADEE). Био је делагат на 16 конгреса: 1971. у Гро-
нингену, 1972. у Ослу, 2004. у Кардифу, 2005. у 
Aтини, 2006. у Кракову, 2007. у Даблину, 2008. у 
Лиону и другим градовима Европе. Један је од ос-
нивача и дугогодишњи члан Balkan Stomatological 
Society (BaSS), члан Савета и вршилац разних 
функција овог удружења.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан уређивачког одбора Стомато-
лошког гласника Србије 15 година и рецензент 
радова. Такође је био члан уређивачког одбора 
часописа Acta stomatologica Naissi, Стоматоло-
гија ICN (Београд), Пародонтологија (Санкт Пе-
тербург), Medicina in Evolucione и Stomatology Edu 
Journal, оба из Румуније. Био је и председник 
Издавачког савета Српског лекарског друштва 
(2001–2003).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
редовног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1992. године. Приступно предавање 
под насловом Нека новија сазнања о етиопато-
генези и терапији обољења потпорног апарата 
зуба одржао је 17. маја 1993. године.

Био је председник Научне групе за превен-
тивну медицину (1992–1996) и њен потпредсед-
ник (2002–2006). Био је члан Научног већа Ака-
демије (1992–1996) и члан Редакционог одбора 
монографије Биографије чланова 1976–1996.

Организовао је шест научних скупова у Ака-
демији у периоду 1993–2001. године.

Награде и признања. Добитник је више на-
града и признања Српског лекарског друштва: 
Награде за организацију здравствене службе и 
успехе на пољу здравствене заштите (1978), По-
веље у знак признања за дугогодишњи рад и из-
ванредне заслуге (1982), Награде за научноистра-
живачки рад (1998), Награде за животно дело 
(2003) и највеће награде Српског лекарског дру-
штва – „Велики печат“ (2016). Добитник је и не-
колико захвалница појединих подружница и 
сек ција Српског лекарског дру штва, као и Дру-
штва лекара Војводине, за одржана пре давања 
на пленарним састанцима, годиш њим скупшти-
нама и др.

Удружење стоматолога Југославије доделило 
му је признање за унапређење стоматологије 
1976, 1980. и 1984. године, а Приватна лекарска 
комора Србије, доктора стоматологије и докто-
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ра медицине две захвалнице – цертификате 
(1995).

Добио је низ признања за рад на Стомато-
лошком факултету и Београдском универзите-
ту: Специјалну плакетуУниверзитетског одбора 
Савеза студената (1971), три дипломе Стомато-
лошког факултета Универзитета у Београду за 
допринос његовом развоју (1973, 1983, 1988), 
три награде Универзитета у Београду за успех у 
студирању (1955–1959) и девет захвалница, пох-
вала и диплома Савеза студената Стоматолош-
ког факултета у Београду.

Добитник је и неколико признања међународ-
них стоматолошких удружења, међу којима су Спе-

цијална плакета International Research Commi ttee of 
Oral Implantology (IRCOI) за научни допринос (Mo-
дeна, 1990), Плакета Australian Dental Asso ciation 
(1990), Повеља о избору за члана Аcademy of Den-
tistry International са седиштем у САД (1994) и Пла-
кета Dental Association (Хонгконг, 1995), а једини је 
добитник Међународне награде за заслуге у стома-
тологији Академије „Пјер Фошар“ из САД (2003). 
Године 2007. изабран је за доживотног почасног 
члана European Dental Students Association (EDSA).

Добитник је Октобарске награде Града Бео-
града за истраживачки рад (1987).

Носилац је Ордена рада са златним венцем 
(1983).
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Основни биографски подаци. Љубица Ђука-
новић је рођена 11. новембра 1943. године у Ко-
раћици, код Младеновца, од оца Душана Кашића, 
свештеника, и мајке Даринке, који су прогнани 
из Хрватске и као избеглице прихваћени у том 
космајском селу. Основну школу и два разреда 
гимназијe завршила је у Бјеловару, након што се 
породица после рата вратила у Хрватску. Школо-
вање је наставила у Београду, где је и матурирала 
1962. године. На Медицинском факултету Уни-
верзитета у Беoграду дипломирала је октобра 
1967. године с просечном оценом 9,17.

Стручно и научно усавршавање. Лекарски 
стаж обавила је у Медицинском центру у Јајцу, 
где је потом радила до маја 1969. године, када је 
примљена у Институт за биологију и вирусоло-
гију „Торлак“ у Београду. Током рада на овом 
институту завршила је курс за обуку кадрова у 
руковању радиоактивним изотопима у Школи 
за изотопе Института за нуклеарне науке 
„Винча“.

Магистарску тезу је одбранила на Природно-
математичком факултету Универзитета у Београ-
ду 1976. године, a докторску дисертацију под 
насловом Испитивање токсичности супстани-
ција средње молекулске масе код болесника лече-
них понаваљаним хемодијализама 1982. на Ме-
дицинском факултету Универзитета у Београду.

Специјалистички испит из интерне медици-
не положила је 1977. с одличним успехом.

Била је на два једномесечна студијска борав-
ка у Renal Unit of Guy’s Hospital у Лондону (1982, 
1987) код познатог нефролога проф. J. S. 
Cameron-a.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента на Медицинском факул-
тету у Београду за предмет Интерна медицина 
изабрана је 1979. године, за доцента 1987, за ван-

редног професора 1992, а за редовног професора 
1996. године.

Обављала је практичну и теоретску наставу 
студентима редовних студија Медицинског фа-
култета у Београду, а предавања из нефрологије 
држала је студентима последипломских студија 
из нефрологије, имунологије, реуматологије, уро-
логије, анестезиологије и ургентне медицине.

Много пажње посвећивала је последиплом-
ском усавршавању лекара. Од 1989. године била 
је заменик, а од 1994. до 2001. шеф Катедре за по-
следипломску наставу из нефрологије и члан Ко-
мисије за магистеријум Медицинског факултета 
у Београду. Била је иницијатор и најчешће руко-
водилац иновација из нефрологије (1991) и Шко-
ле дијализе (1994), едукативних састанака који се 
и данас одржавају. Покренула је научноедука-
тивну публикацију Новине у нефрологији, чији је 
била главни уредник (1995–2002). 

Поред рада на Медицинском факултету у Бе-
ограду, предавала је нефрологију студентима 
редовних и последипломских студија на меди-
цинским факултетима у Београду, Крагујевцу, 
Приштини и Подгорици. На позив декана Ме-
дицинског факултета у Фочи 1999/2000. школске 
године почиње сарадњу с овим факултетом. По-
ред теоретске наставе из нефрологије за студен-
те медицине и стоматологије (2000–2013) држа-
ла је и теоретску наставу из интерне медицине 
за студенте студијског програма Здравствена 
њега (2009–2012), и као уредник припремила 
уџбеник Интерна медицина за студенте овог 
програма (2011). 

Била је ментор у изради 16 докторских дисер-
тација, 12 магистарских теза, седам радова из 
уже специјализације и неколико студентских 
радова, од којих је један награђен Октобарском 
наградом Града Београда.

Проф. др Љубица Ђукановић 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Стручна делатност. На Одељење (касније 
Институт) за бубрежне болести и метаболичке 
поремећаје Клиничке болнице града Београда 
(данас Клиничко-болнички центар „Звездара“) 
примљена је маја 1971. године, где je радећи под 
руководством проф. др Василија Јовановића 
стекла прва знања из нефрологије, научила ме-
тоде дијализе и стекла велико искуство у лечењу 
ургентних стања у нефрологији. Новембра 1982. 
постављена је за шефа Одсека за клиничку не-
фрологију, а 1987. за начелника Одељења за 
нефрологију.

На позив директора Нефролошке клинике 
Института за урологију и нефрологију Клинич-
ког центра Србије, 1988. године почела је да ради 
на овој клиници, где је постављена за начелника 
одељења, 1991. за помоћника директора, а 1992. 
за директора Нефролошке клинике. На том мес-
ту је остала до одласка у пензију 2002. године. Од 
1998. до 2000. године била је помоћник директо-
ра за интерну медицину Ургентног центра Кли-
ничког центра Србије.

Током свог клиничког стажа радила је на свим 
нефролошким одељењима бавећи се разичитим 
проблемима. У Клиничкој болници града Бео-
града највише се бавила лечењем акутне и хро-
ничне инсуфицијенције бубрега перитонеум-
ским дијализама и хемодијализама, и различи-
тим поремеђајима у терминалној инсуфицијен-
цији бубрега. После боравка у Лондону посвећи-
вала је посебну пажњу дијагностици и лечењу 
гломерулских болести. На Нефролошкој клини-
ци наставила је да се бави различитим пробле-
мима лечења хемодијализом, гломерулским 
болестима, а затим све више припремом болес-
ника за трансплантацију бубрега и лечењем по-
сле трансплантације. Увела је или допринела 
увођењу бројних метода за испитивање и лечење 
болести бубрега: нови поступци дијализе (CAPD, 
бикарбонатна дијализа, хемодијафилтрација), 
дијагностика болести костију код болесника на 
дијализи, савремени протоколи имуносупресив-
не терапије болесника са гломерулонефритисом 
и болесника са пресађеним бубрегом, донор-спе-
цифичне трансфузије у припреми за трансплан-
тацију бубрега, примена нових биомаркера за 
дијагностику одбацивања бубрежног калема, 
протокол за метаболичко испитивање болесника 
са нефролитијазом. Већ после куповине првог 
персоналног рачунара на клиници проф. Ђука-
новић је настојала да се пређе на електронско 

вођење медицинске документације. После много 
напора и захваљујући заинтересованости и 
знању колеге др Милана Стошовића, 1994. је на-
прављена прва оперативна база за болеснике ле-
чене хемодијализама. Упркос тадашњој тешкој 
економској ситуацији у здравству и нашој земљи, 
до одласка проф. Ђукановић у пензију сва доку-
ментација у одељењу хемодијализе и велики део 
документације на клиничким одељењима водила 
се на рачунарима који су били умрежени у једин-
ствени систем. Био је то први овако обиман 
здравствени информациони систем у Клинич-
ком центру Србије.

Залагањем проф. Ђукановић 1994. године от-
ворена је на Клиници за нефрологију јединица за 
хитну хемодијализу. Ова јединица са три апарата 
за хемодијализу омогућила је да се сваком болес-
нику коме је неопходна хитна дијализа она обез-
беди у сваком тренутку током 24 сата. Свакоднев-
но су се у овој јединици, која је у Београду једина 
била непрекидно отворена, радиле дијализе у 
четири, а понекад и више смена, и годишње се у 
њој збрињавало преко 500 болесника.

Посебну пажњу је посвећивала стручном и 
научном усавршавању лекара који су радили на 
Клиници за нефрологију. Успоставила је са-
радњу са многим центрима у Европи и Америци, 
што јој је омогућило да и у кризним деведесетим 
годинама прошлог века упућује своје млађе ко-
леге на стручна усавршавања у Немачку, Белгију, 
САД, Француску, Грчку. 

Научна делатност. Објавила је 325 радова у 
целини, од којих 115 у међународним часописи-
ма са JCR листе, четири поглавља у истакнутим 
међународним и 34 у националним моногра-
фијама. Радови су цитирани 1.154 пута (према 
подацима Универзитетске библиотеке „Свето-
зар Марковић“ из марта 2016). Осим неколико 
радова који су настали у оквиру мултицентрич-
них међународних студија, сви остали радови су 
резултат клиничких и експерименталних истра-
живања изведених у нашим установама. Била је 
уредник или један од уредника осам моногра-
фија, четири тематска зборника, једног уџбени-
ка за студенте здравствене неге, уредник погла-
вља у три уџбеника и коаутор у три уџбеника за 
студенте медицине. Поред тога била је један од 
уредника и коаутор два уџбеника за после-
дипломске студије из нефрологије: Болести бу-
брега (са В. Оштрићем, 1999) и Трансплантација 
бубрега (са В. Лежаић, 2005).
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Утемељила је регистар болесника лечених 
дијализом и трансплантацијом у Савезној Репу-
блици Југославији, касније Републици Србији, 
којим је руководила и била уредник годишњих 
извештаја регистра од 1997. до 2002. године, те 
поново од 2009. до 2012. У регистру су тада, 
уместо збирних, почели да се сакупљају индиви-
дуални подаци о болесницима, па је он тако ув-
рштен у Секцију А Европског регистра за дија-
лизу и трансплантацију.

Била је руководилац шест, а сарадник у седам 
научноистраживачких пројекта које су финан-
сирали републички и градски фондови за науч-
на истраживања. Пројекти су били посвећени 
различитим проблемима из области нефроло-
гије и трансплантације бубрега. После одласка у 
пензију посветила је посебну пажњу истражи-
вањима ендемске нефропатије на подручју Ко-
лубаре и била сарадник у два пројекта посвећена 
овој теми. Такође је покренула истраживања 
ендемске нефропатије на Медицинском факул-
тету у Фочи и била иницијатор и сарадник у два 
пројекта која је финансирало Министарство за 
науку Републике Српске.

Почев од израде магистарске тезе увек је на-
стојала да се поред клиничких истраживања 
бави и експерименталним испитивањима, као и 
да користи различите методе базичних наука на 
клиничким моделима. Ово је могло да се оствари 
захваљујући сарадњи коју је успоставила с неко-
лико водећих београдских научних установа: 
Институтом за биолошка истраживања, Инсти-
тутом за медицинска истраживања, Институтом 
за биохемију, Институтом за микробиологију и 
имунологију Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду и Институтом за нуклеарне науке 
у Винчи. Многа ова истраживања вршена су у 
оквиру научноистраживачких пројеката, али и 
ван њих, и била су део магистарских и доктор-
ских дисертација лекара Клинике за нефроло-
гију. Подстакла је да се уведу или је сама увела 
неколико метода које се користе у научноистра-
живачком раду у области нефрологије: стандар-
дизација микрометода бластогеног одговора 
лимфоцита, in vitro синтеза имуноглобулина, 
испитивање инхибитора еритропоезе, експери-
ментални модели за испитивање прогресије хро-
ничне инсуфицијенције бубрега, акутне инсуф-
ицијенције бубрега и гломерулонефритиса. 

Активности у Српском лекарском друштву 
и другим удружењима. Члан је Српског лекар-

ског друштва од 1968. године, а његове Нефро-
лошке секције од 1971, чији је била председник у 
периоду 1997–2001. године. Од 2010. је члан 
Председништва Српског лекарског друштва и 
председник Одбора за континуирану едукацију.

Члан је Здравственог савета Србије од 2015. 
године као представник Српског лекарског 
друштва.

Члан је Удружења нефролога Југославије 
(1978), сада Србије, и један од оснивача Balkan 
Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplan-
tation and Artificial Organs (BANTAO, 1994). Била 
је председник овог удружења и председник ње-
говог III конгреса (Београд, 1998). Члан је Euro-
pean Renal Association – European Dialysis and 
Transplant Association – ERA-EDTA (1978),  Senior 
member од 2008, дугогодишњи члан Selection 
Committe of ERA-EDTA Congress (1999–2015), због 
чега је промовисана за Distinguished Fellow of the 
European Renal Association. Била је члан Inter-
national Nephrology Association, National Kidney 
Foundation – USA, члан Председништва Danube 
Symposium of Nephrology и члан Саветодавног од-
бора Central-Eastern Europe in CRF. Почасни је 
члан Bulgarian Society of Nephrology (1991) и Kidney 
Foundation Varna.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Члан је уређивачког одбора часописа Српски 
архив за целокупно лекарство (1990–2000; од 
2004), J BANTAО (Emeritus Editor) и Medical Data, 
уредник Монографија научних скупова АМН 
СЛД, а била је и члан уредништва Билтена за 
трансфузиологију и хематологију и часописа 
Hippokratia (2004–2011). Један је од оснивача и 
саветник главног уредника часописа Медицин-
ског факултета у Фочи Биомедицинска истра-
живања (од 2010). Такође је рецензент бројних 
домаћих и страних часописа.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва изабрана је 1996, а 
за редовног 2002. године. Била је секретар На-
учне групе за интерну медицину. Од 2004. до 
2008. била је генерални секретар Академије и у 
том периоду покренула одржавање едукативних 
састанака у оквиру Академије, била један од 
иницијатора издавања Монографија научних 
скупова АМН СЛД, уредник треће књиге Био-
графија чланова Академије и гост-уредник два 
суплемента Српског архива за целокупно лекар-
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ство са приступним предавањима чланова 
Академије.

Била је организатор или коорганизатор неко-
лико научних скупова Академије, а многе од њих 
је пратило издавање монографије: Лупус нефри-
тис (2001, радови штампани у суплементу Срп–
ског архива за целокупно лекарство), Запаљење 
и атеросклероза у сарадњи са Српском акаде-
мијом наука и уметности (2003), 50 година не-
фрологије у Србији (2007), Истраживања ендемс-
ке нефропатије у Србији: како даље? (2008), Рано 
откривање болести бубрега (2008. и моногра-
фија Резултати студије раног откривања боле-
сти бубрега), Хипертензија – узрок и последица 
болести бубрега (2010. и монографија истог на-
слова), Лечење дијализом и трансплантацијом 
бубрега у Србији у периоду 1999–2009 (2010. и 
монографија истог наслова), Персонализована 
медицина (2013. и монографија истог наслова). 
Организовала је и едукативне састанке Акаде-
мије Превенција и рано откривање хроничних 
болести (2006. и монографија истог наслова) и  
Лабораторијске анализе: избор и интерпрета-
ција (2007. и монографија истог наслова), чети-
ри курса Актуелности у медицини (2011–2015) 

и два теста акредитована код Здравственог са-
вета Србије. Била је организатор циклуса преда-
вања Академије у Коларачевој задужбини под 
називом Значај превенције и раног откривања 
хроничних болести (2006).

Награде и признања. Добитник је Повеље 
Српског лекарског друштва (1999), Награде за 
научни рад Српског лекарског друштва (2000), 
Награде Министарства за науку и заштиту жи-
вотне средине Србије (2004) и Награде за жи-
вотно дело Српског лекарског друштва (2010). 
Такође је добитник Захвалнице (1995) и Плакете 
(1996) Медицинског факултета Универзитета у 
Београду за допринос последипломској наста-
ви, Повеље Медицинског факултета Универзи-
тета у Нишу (1998), Захвалнице Универзитета у 
Источном Сарајеву (2012) и Захвалнице Меди-
цинског факултета у Фочи (2014), као и При-
знања Удружења нефролога Србије (2010) и 
бројних захвалница нефролошких установа у 
земљи.

Удата је за прим. др Душана Ђукановића, ги-
неколога, с којим има кћерку Наташу и сина Не-
бојшу, који су електроинжењери. Има и четворо 
унучади, Мину, Луку, Лазара и Дару.
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Основни биографски подаци. Михајло 
Ђукнић је рођен 14. јануара 1927. године у Бео-
граду, а потиче из велике породице Ђукнића из 
Белановице. Основну школу и гимназију завр-
шио је у Београду, а потом се уписао на Медицин-
ски факултет Универзитета у Београду, где је ди-
пломирао 1951. године са средњом оценом 9,2.

По завршетку лекарског стажа у Санитетској 
официрској школи постављен је за начелника 
санитета Гардијског пука у Сарајеву. Током 
Арапско-израелског рата провео је шест месеци 
на Синају у саставу мировног контингента Ује-
дињених нација као начелник Санитетског од-
реда Југословенске народне аримије.

Стручно и научно усавршавање. Специјали-
зацију опште хирургије започео је 1958. године 
у Клиници за хируршке болести Војномедицин-
ске академије код проф. др Исидора Папа. Спе-
цијалистички испит је положио 1962. године с 
одличним успехом. Докторску дисертацију из 
области ратне хирургије под називом Удружена 
хемијска повреда одбранио је 1977. године у Вој-
номедицинској академији.

Био је на усавршавању у познатим светским 
клиникама у Сједињеним Америчким Државама, 
Русији, Француској, Енглеској и Чехословачкој.

Избор у наставничка звања. У звање асис-
тента за предмет Хирургија изабран је 1963. го-
дине, унапређен у доцента 1965, а у редовног 
професора 1969. године.

Стручна делатност. После положеног спе-
цијалистичког испита запослио се у Клиници за 
хируршке болести Војномедицинске академије, 
где је напредовао од клиничког лекара и асис-
тента до редовног професора и начелника Кли-
нике. По повратку из Лондона 1965. године први 
је у нашој земљи урадио операцију сужења ка-
ротидне артерије, а међу првима је оперисао 

анеуризму абдоминалне аорте. Након боравка у 
еминентној америчкој војној болници „Волтер 
Рид“ (Walter Reed Army Medical Center) у Вашинг-
тону, посветио се значајном унапређењу васку-
ларне хирургије и збрињавању повреда крвних 
судова. Током усавршавања у Клиници за ратну 
хирургију у Лењинграду упознао се с ратнохи-
руршком доктрином и проблематиком ратне 
ране и дејства савременог оружја с пројектили-
ма велике почетне брзине, као и сазнањима о 
удруженим радијационим и хемијским повреда-
ма и начину њиховог збрињавања.

Начелник Клинике за хируршке болести Војно-
медицинске академије и главни хирург Југословен-
ске народне армије био је од 1981. до 1993. године. 
У чин генерал-мајора унапређен је 1987, а 1989. је 
постављен за начелника Војномедицинске акаде-
мије. Ову функцију је обављао до 1992. Пензиони-
сан је 1994. године.

Научна делатност. Аутор је више од 200 на-
учних и стручних чланака из опште, васкуларне 
и ратне хирургије. Коаутор је неколико књига и 
монографија, међу којима се издвајају Ратна 
хирургија и Флебологија, и сарадник у Медицин-
ској енциклопедији.

Учествовао је на бројним хируршким конгре-
сима у земљи и иностранству. Као гостујући 
професор држао је предавања у САД, Енглеској 
и Француској. Године 1988. изабран је за почас-
ног доктора медицинских наука Војномедицин-
ске академије у Лењинграду.

Чланство и активности у Српском лекарском 
друштву и другим удружењима. Члан је Српског 
лекарског друштва и његове Хируршке секције. 
Неколико пута је биран у Управни одбор ове 
секције, а био је и њен председник (1980–1981). 

Био је члан Удружења хирурга Југославије и члан 
Председништва овог удружења. Члан је Међуна-

Проф. др Михајло Ђукнић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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родног удружења дигестивних хирурга и Међуна-
родног удружења за кардиоваскуларну хирургију.

Био је уредник часописа Војносанитетски 
преглед од 1963. до 1993. године.

После пензионисања био је потпредседник 
Југословенског црвеног крста и Црвеног крста 
Србије.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
редовног члана Медицинске академије изабран 
је 1979. године. Био је један од предавача на сим-
позијуму О трункусу артериозису, који је одр-
жан у мају 1991. године, и на симпозијуму Ратна 
рана, одржаном новембра 1991. у Београду, а 
децембра исте године у Новом Саду. Организо-
вао је научни скуп под називом Ратне повреде 
абдомена (1993).

Награде и признања. Добитник је многих 
повеља и признања Српског лекарског друштва, 
а 2016. године додељена му је Награда за живот-
но дело Српског лекарског друштва.

Као четврти хирург у свету 1988. године до-
био је америчку награду за ратну хирургију 
„DeBakey“.

Носилац је неколико високих војних награда, 
међу којима и највише војне награде – „22. 
децембар“.

Одликован је Орденом рада са црвеном за-
ставом, Орденом заслуга за народ са златном 
звездом, Орденом народне армије са златном 
звездом, Орденом за војне заслуге са златним 
мачевима, Орденом народне армије са сребрном 
звездом и Орденом за војне заслуге са сребрним 
мачевима.

Подаци о професору Михајлу Ђукнићу могу се наћи у публикацији Милановић М. Биографски лексикон – 
Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005. и на интернет-страни http://www.belanovica.
rs/index.php?id=34 
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Основни биографски подаци. Обрад Зелић 
је рођен 28. aприла 1946. гoдине у Oбровцу. По-
тиче из угледне далматинске породице из које је 
и чувени архимандрит манастира Крупе и кас-
није епископски викар у Далмацији и Боки Ко-
торској Герасим Зелић. Зелићи су у блиским по-
родичним односима с ускочким војводом Стоја-
ном Јанковићем. Основну школу, а потом Прву 
земунску гимназију завршио је 1965. године с 
одличним успехом. Стоматолошки факултет 
Универзитета у Београду уписао је школске 
1965/66. године, а дипломирао као први у гене-
рацији 9. децембра 1970.

Стручно и научно усавршавање. После за-
вршених студија 1971. године примљен је у рад-
ни однос на Стоматолошком факултету Универ-
зитета у Београду. Магистарски рад је одбранио 
1975. године, а докторску дисертацију под на-
словом Савремена хируршка терапија прогре-
сивних пародонтопатија 1979. године на Сто-
матолошком факултету Универзитета у Београ-
ду. Специјалистички испит из болести уста и 
зуба положио је с одличним успехом 1981. годи-
не на истом факултету.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За стручног сарадника на Kлиници за 
болести уста Стоматолошког факултета Универ-
зитета у Београду изабран је 1971. године, за 
асистента 1975, за доцента 1979, а у звање редо-
вног професора 1991. године. Био је шеф Ка-
тедре за пародонтологију и оралну медицину од 
1990. до 1994. године.

Предавао је практичну и теоретску наставу из 
пародонтологије и оралне медицине студентима 
на редовним, последипломским и докторским 
студијама, као и лекарима на специјализацији на 
Стоматолошком факултету у Београду, првен-
ствено и континуирано, а повремено и на стома-

толошким одсецима медицинских факултета у 
Приштини, Новом Саду и Источном Сарајеву.

Био је ментор студентима у изради једанаест 
магистарских теза и осам докторских дисерта-
ција, као и бројним специјализантима (више од 
60).

Стручна делатност и допринос лечењу па-
родонтопатија. Цео радни век, од 1971. до 2011. 
године, провео је на Стоматолошком факултету 
Универзитета у Београду. Био је управник Цен-
тралне лабораторије овог факултета од 1983. до 
1988. године и управник Kлинике за пародонто-
логију и оралну медицину од 1993. до 2000. 
године.

У свом стручном и научном раду и бројним 
пројектима у којима је учествовао бавио се ис-
траживањима етиологије и патолошке генезе 
гингивитиса и пародонтопатија, те примарном и 
секундарном превентивом ових масовних 
обољења. Посебно је радио на развоју хируршког 
лечења прогресивног пародонтитиса – првен-
ствено на примени различитих врста режањ-
операција у збрињавању тешких облика овог 
обољења. Проф. Зелић је дао видан допринос 
усавршавању регенеративне терапије прогреси-
вног пародонтитиса и примени aлопластичних 
материјала и биолошких мембрана у санирању 
дубоких инфракоштаних пародонталних џепова, 
којима се одликује ово тешко обољење. Његовом 
заслугом су на Клиници за пародонтологију и 
оралну медицину, а потом и стоматолошкој стру-
ци Србије, па и целог региона, заживеле методе 
хируршког лечења мукогингивалних аномалија, 
па су ови поступци специфичне пластичне хи-
рургије постали стандард у решавању поремеће-
них односа гингиве и алвеоларне мукозе.

Научна делатност. У међународним индек-
сираним часописима објавио је 23 научна рада, 

Проф. др Обрад Зелић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1998. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду
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а у осталим часописима 130 радова. Научни и 
научно-стручни радови проф. Зелића су у во-
дећим светским стоматолошким часописима 
цитирани 106 пута.

Самостално, као и у сарадњи с колегама, обја-
вио је шест уџбеника за студенте редовних и после-
дипломских студија, три монографије и два уџбе-
ника за ученике средње стоматолошке школе. 

Држао је предавања по позиву на факултети-
ма у Торонту и Винипегу, у Москви (три пута), 
Атини, Јерусалиму и Јеревану (Јерменија). На 
јереванском универзитету је 1996. године иза-
бран за почасног доктора наука. 

Учествовао је у пет научноистраживачких 
пројеката у Србији и у једном међународном 
пројекту (Канада).

Проф. Зелић је самостално патентирао леко-
ви то средство – антисептични раствор  ОЗОСЕПТ 
(пријава патента P-252/93, oдобрење за примену 
препарата у терапијске сврхе добијено 1998. годи-
не под регистарским бројем 48538/98). Oвај по-
моћни лек се с великим успехом користи, како у 
Србији, тако и у околним земљама, за санирање 
запаљења оралне мукозе и слузокоже фаринкса.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1971. године. У 
почетку је био активан члан Стоматолошке сек-
ције, да би 1981. учествовао у оснивању Секције 
за болести уста и зуба Српског лекарског друштва. 
У периоду 1984–1987. године био је председник 
ове веома активне секције. Био је члан Организа-
ционог и Редакционог одбора 10. Конгреса лекара 
Србије 1986. године.

Један је од оснивача и председник Удружења 
стоматолога Србије. Као председник овог удру-
жења организовао је са сарадницима више од 20 
стручних скупова у Београду и многим градови-
ма Србије, у оквиру програма континуиране ме-
дицинске едукације за стоматологе и лекаре.

Члан је и неколико међународних удружења: 
Fédération dentaire internationale (FDI), Interna tiо-
nal Dental Association (IDA), Balkan Dental Society 
(BaSS). 

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Годинама је био члан Уређивачког одбора 
Стоматолошког гласника Србије и Српског ар-
хива за целокупно лекарство. Jeдан је од оснива-
ча Секције за имплантологију Српског лекар-
ског друштва и члан Уређивачког одбора часо-
писа Орална имплантологија, који је ова секција 
издавала. 

Такође је дугогодишњи рецензент радова 
поднетих за објављивање у Стоматолошком 
гласнику Србије, Војносанитетском прегледу, 
Српском архиву за целокупно лекарство, Сто-
матолошком информатору (Нови Сад) и дру-
гим часописима.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Члан је Академије медицинских наука oд 1998. 
године. Био је члан Секретаријата и председник 
Научне групе за превентивну и мултидисци-
плинарну медицину и члан Научног већа 
Академије.

У оквиру активности Академије организовао 
је симпозијум Дијагностичке и терапијске дилеме 
у стоматологији (Сава центар, Београд, 2006) и 
симпозијум Мултидисциплинарни приступ реха-
билитацији у стоматологији (Ниш, 2016). На 
овим симпозијумима одржао је веома запажена 
предавања из превентиве гингивитиса и пародон-
топатија, хируршке терапије обољења пот порног 
апарата зуба и области оралне медицине.

Награде и признања. Добитник је бројних 
награда и признања међу којима су захвалнице 
и дипломе Српског лекарског друштва, као и две 
значајне награде Друштва – Награда за научно-
истраживачки рад (2004) и Награда за животно 
дело (2009).
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Основни биографски подаци. Јован Јабла-
нов је рођен 28. августа 1930. године у Сечњу 
(Војводина). Отац му је био саобраћајни чинов-
ник Југословенских железница, а мајка домаћи-
ца. Основну школу и гимназију похађао је у 
Сомбору и Новом Саду, где је и матурирао 1949. 
године. На регрутној здравственој контроли у 
Војној болници понуђена му је војна стипендија 
за студије медицине у Београду. Као војни пито-
мац отпочео је студије на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду и обавезну војну 
наставу у студентском дому октобра 1949, а ди-
пломирао је на Медицинском факултету фебру-
ара 1957. године. Након тога је похађао обавезну 
шестомесечну Санитетско-официрску школу за 
лекаре, коју је завршио са чином активног по-
ручника санитетске службе у Југословенској на-
родној армији.

Стручно и научно усавршавање. Једного-
дишњи обавезни лекарски стаж обавио је у 
Покрајинском клиничком центру и у Војној бол-
ници у Новом Саду. Наредбом Санитетске уп-
раве ЈНА упућен је у гарнизон Оточац (Хрват-
ска) на дужност пуковског лекара, а убрзо потом 
на дужност начелника санитета бригаде са шта-
бом у Ријеци. Јединице бригаде биле су деташо-
ване по Истри, у гарнизонима Илирска Бистри-
ца, Подград, Мучићи и Клана, као и у мањим 
јединицама у Ријеци и на врху планине Учке, у 
зони стратешког превоја и саобраћајног пута.

Када је 1960. године расписан конкурса за 
специјализације војних лекара, др Јабланов се 
определио за хирургију. Специјализацију из хи-
рургије обављао је на Клиници за хируршке бо-
лести Војномедицинске академије, којом је тада 
управљао проф. др Исидор Папо, и специја-
листички испит положио 1965. године. У звање 
примаријуса изабран је 1967. Докторску тезу под 

насловом Утицај екстракорпоралне циркула-
ције на измењене клиничке реакције организма 
због хипоксије одбранио је 1981. године на Војно-
медицинској академији.

Био је на стручном усавршавању из области 
кардиохирургије у Енглеској (Лондон, Лидс) 
1967. године и у Сједињеним Америчким Држа-
вама (Хјустон) 1978. и 1986. године.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Општа 
хирургија изабран је 1967. године, у звање до-
цента 1978, а у звање редовног професора 1993.

Наставним радом почео је да се бави још у 
Ријеци, где је био на дужности начелника саните-
та бригаде, али је стицајем околности прихватио 
и једну цивилну активност. Наиме, Просветни 
савет средњошколских установа града Ријеке за-
молио је Команду бригаде да и др Јабланов учест-
вује у ондашњим акцијама здравственог 
просвећивања омладине која је, као у свим већим 
лучким градовима света, изложена лошим ути-
цајима и изазовима које таква средина ствара. 
Имајући у виду бројне школске установе у граду 
и расположиво време, др Јабланов је своје преда-
вање снимио на магнетофонску траку и оно је 
преснимавањем доспело у све заинтересоване 
школе у Ријеци и Сушаку. Сам текст Ментална 
хигијена младалачког доба објавио је у часопису 
Војносанитетски преглед, анекс Санитетски 
техничар, за мај–јуни 1962. године, стр. 172–180.

После избора за наставника Војномедицин-
ске академије обављао је наставничку делатност 
на Катедри ратне хирургије у Школи за активне 
и резервне официре-лекаре и учествовао у по-
следипломској настави за лекаре на специјали-
зацијама из хируршких дисциплина у Војноме-
дицинској академији. Истовремено је био пред-
седник комисије за полагање специјалистичких 

Проф. др Јован Јабланов

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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испита из опште, кардиоваскуларне и грудне 
хирургије у Војномедицинској академији и на 
Медицинском факултету у Скопљу. 

У неколико наврата био је и ментор за израду 
докторских дисертација из области кардиовас-
куларне и васкуларне хирургије у Војномеди-
цинској академији.

Стручна делатност. Увођење бројних метода 
у кардиоваскуларну хирургију и за вантелесни 
крвоток. По започињању специјализације хирур-
гије на Клиници за хируршке болести Војномеди-
цинске академије др Јабланов се веома брзо укљу-
чио у кардиолошки тим и извођење дијагностич-
ких поступака катетеризације срца и великих 
крвних судова са ангиокардиографијом код деце с 
урођеним срчаним манама. У складу с потребама 
Клинике у развоју, упознавао се и са функционал-
ним особинама машине за вантелесни крвоток на 
Институту експерименталне медицине Војноме-
дицинске академије. Због тога је 1967. године 
упућен у Енглеску на усавршавање, а у наредних 
10 година бавио се, поред хирургије, и вантелес-
ном перфузијом током хируршких корекција 
урођених срчаних мана код деце. С развојем кар-
диоваскуларне хирургије у свету и код нас, по-
чиње хируршко лечење стечених срчаних анома-
лија код одраслих особа. Тада, по наредби, др Ја-
бланов уступа вођење вантелесног крвотока ква-
лификованим медицинским техничарима, под 
логистичком контролом водећег анестезиолога, 
током операција на срцу до буђења болесника на 
операционом столу. Др Јабланов је 1974. године 
упућен у Хјустон (САД) ради изучавања клиничке 
употребе интрааортне балон-пулсације, као једне 
од метода механичке стимулације дијастолног кр-
вног притиска и следственог уве ћања коронарног 
крвотока у срцу. Апарат се користио у случајевима 
тежих облика кардиогеног шока, постинфарктног 
стања или после сложенијих кардиохируршких 
операција. Метода је успешно пренета и постала 
је једна од рутинских поступака у одређеним кли-
ничким индикацијама.

С масовнијом употребом машине за ванте-
лесни крвоток почиње и све обимнија примена 
хемодилуције у вантелесном крвотоку приме-
ном разних физиолошких раствора. Основни 
разлог овој појави био је недовољан број дава-
лаца крви, као и увећана запремина оксигенато-
ра, апарата за вантелесни крвоток код одраслих. 
То је довело и до тешких постоперационих ком-
пликација, првенствено неуропсихијатријских, 
код оперисаних болесника. Учесталост и тежина 

ових компликација повећавале су се у сразмери 
са трајањем вантелесног крвотока, што је укази-
вало и на могућност грешке у оксигенацији ор-
ганизма током операције. Ова појава предста-
вљала је велики проблем за даљи развој кардио-
хирургије, којем су посвећена чак два симпо-
зијума 1980. године – један у Европи (Хамбург) 
и други у САД (Милвоки). Будући да се ове ком-
пликације нису јављале у хируршком лечењу 
срчаних аномалија код деце, када се у вантелес-
ном крвотоку користила искључиво крв давала-
ца, др Јабланов је почео да истражује све реле-
вантне узроке ових постоперационих неуропси-
хијатријских компликација које су често водиле 
неповратном коматозном стању. Током ових 
истраживања, поред испитивања бројних узо-
рака крви узетих из оксигенатора машине, пра-
ћења хемодинамских параметара током ванте-
лесног крвотока, први пут је увео и електроен-
цефалографско надгледање болесника за време 
операције. Истраживања су јасно потврдила 
појаву конвулзивних епилептоидних активнос-
ти мозга после хипоксичних епизода током опе-
рације на срцу. На овим истражива њима почива 
и дисертација др Јабланова.

После одласка у пензију генерал-пуковника и 
академика Исидора Папа 1982. године, наредбом 
Персоналне управе Југословенске народне армије 
тада санитетски пуковник и доцент др Јован Ја-
бланов преузео је дужност начелника Клинике за 
кардиоваскуларну и грудну хирургију Војномеди-
цинске академије. Истовремено, преузео је и ос-
тале ингеренције свог претходника: у Управи Вој-
номедицинске академије дужност начелника гру-
пе хируршких клиника, а у Санитетској управи 
Југословенске народне армије дужност главног 
хирурга Војске Југославије. На тим дужностима 
остао је до одласка у пензију 1996. године.

Током свог радног века др Јабланов је увео 
значајне новине у свим делатностима којима се 
бавио: у примени вантелесног крвотока, у кар-
диоваскуларној хирургији и у васкуларном про-
граму припреме болесника за успешно одвијање 
хемодијализе.

Новине у примени вантелесног крвотока. Први 
пут је увео ретроградну перфузију хладне крви 
кроз венски систем главе, у дубокој хипотермији, 
ради што боље заштите мозга болесника код ду-
готрајних операција. Код краћих хируршких зах-
вата користила се инфузија хладног раствора 
кардиоплегије у коронарна ушћа срца, да би се 
избегло дуготрајно хлађење, а потом и загревање 
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оперисаног болесника. С масовнијом употребом 
хемодилуције физиолошким растворима увео је 
електроенцефалографски надзор болесника, на-
рочито током вишесатних операција.

Новине у кардиохирургији. Увео је операције 
које омогућавају замену оштећеног аортног за-
листка вештачким у случајевима веома суженог 
фиброзног аортног прстена или хипертофичног 
излазног тракта леве срчане коморе код урођених 
срчаних мана следећим поступцима: anulo pastica 
aortae anterior sec. Rasta-Konno, anulopla stica aortae 
posterior sec. Kirocoff-Manouguian. Увео је и низ 
операција у реинтервенцијама на срцу. Ради ре-
шавања проблема на митралној валвули, при-
мењивао је транссептални приступ или при ступ 
кроз десну антеролатералну торакотомију. Када 
је дисекација аорте захватала узлазни сегмент и 
лук аорте, примењивао је ретроградну перфузију 
у дубокој хипотермији, а узлазни сегмент премо-
шћивао протезом с вештачком аортном валву-
лом. Коронарна ушћа добијају одговарајуће вас-
куларне протезе, које се уграђују у ову протезу 
(транслокација коронарних ушћа), а лук аорте се 
премошћује посебном протезом. Слична методо-
логија (транслокација аортне валвуле и коронар-
них ушћа) урађена је с успехом у хируршком ле-
чењу последица тежих ендокардитиса с потпуно 
разореним аортним фиброзним прстеном (соп-
ствена модификација). У новине се убрајају и опе-
рације које решавају проблем урођене атрезије 
плућне артерије према методологији А. Rastelli-ја, 
операције које решавају проблем урођене срчане 
мане с тоталном дренажом плућних вена према 
методологијама Ј. Gross-а, као и операције којима 
се реконструишу мање аномалије на срчаним за-
листцима према методологијама DeVega-е, Kay-а 
и Carpentier-а. Треба поменути и операцију код 
остијалног сужења леве коронарне артерије 
транспулмоналном ангиопластиком и ендарте-
ректомијом (сопствена модификација). Ту је и 
проблем остеосинтезе, остеопоротичног и мул-
тифокално фрагментисаног стенума у реопера-
цијама (сопствена модификација).

Новине у васкуларним приступима за хемо-
дијализу. Честе компликације с артериовенским 
шантовима код болесника лечених хемодијали-
зама разрешене су хируршким артериовенским 
фистулама на рукама, а код деце и особа са гра-
цилним венама на рукама хируршки је начињена 
антепозиција вене сафене у поткожни тунел, а 
потом спојена с веном феморалис. У оба случаја 

стварања ових артериовенских фистула вене би 
набрекле и трајно омогућавале венепункцију за 
потребе хемодијализе. Методологија је ориги-
нална и публикована је у часопису Аcta Chirurgica 
Iugoslavica 1970. године, а била је и предмет једне 
успешне докторске дисертације.

Научна делатност. Др Јабланов је објавио више 
од 170 стручних и научних радова. Коаутор је 
књига Meдијастинум (1990), Кардиологија (1986, 
1994), Живот и дело српских научника (књига X, 
2005) и Хроника хирургије у Србији (2002).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и његове Хируршке 
и Кардиолошке секције.

Члан је Удружења лекара Македоније и њего-
ве Кардиолошке секције и почасни члан Удру-
жења хирурга Македоније. Био је члан Удружења 
кардиолога Југославије и Удружења хирурга 
Југославије.

Био је члан Издавачког савета Војносани-
тетског прегледа.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
редовног члана Медицинске академије изабран 
је 1990. године. Априла 1991. одржао је приступ-
но предавање под називом Анеуризме торакал-
не аорте и њихово савремено хируршко лечење.

Награде и признања. Добитник је Повеље 
Срп ског лекарског друштва (1993), Плакете 
Срп ског лекарског друштва поводом 30. годиш-
њице Хируршке секције, Плакете Удружења ане-
стезиолога, реаниматора и трансфузиолога Ср-
бије, Златне значке кардиоваскуларних хирурга 
Србије (2001) и Повеље Удружења кардиоваску-
ларних хирурга Србије (2014). Такође је доби-
тник Позлаћене плакете поводом 60 година Ме-
дицинског факултета у Скопљу, Грамате па три-
јарха Павла као учесник у писању књиге Карди-
ологија (2000) и бројних награда и признања које 
су му доделиле Управа Војномедицинске акаде-
мије и Санитетска управа Југословенске наро-
дне армије.

Одликован је Оредном рада са златним вен-
цем, Орденом Народне армије са сребрном звез-
дом, Орденом братства и јединства са сребрним 
венцем, Орденом за војне заслуге са сребрним 
венцем, Златном медаљом поводом 50. годиш-
њице Југословенске народне армије и Бронза-
ном медаљом поводом 40. годишњице Југосло-
венске народне армије.



470

Основни биографски подаци. Марија Јан-
чић-Згурицас је рођена 7. августа 1930. године у 
Српском Крстуру, у Војводини. Гимназију је за-
вршила у Сенти с одличним успехом. На Меди-
цински факултет Универзитета у Београду упи-
сала се 1951. годне са генерацијом која је прва 
полагала пријемни испит и студирала 12 семе-
стара. Дипломирала је 1958. године и потом по-
чела да ради на Институту за патологију као 
лекар-приправник.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из патолошке анатомије поло-
жила је 1965. године с одличним успехом. Док-
торску дисертацију под насловом Хистоморфо-
лошке промене бубрега у току компликованог 
дијабетеса са посебним освртом на крвне судове 
одбранила је 1971. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду.

Године 1963. провела је три месеца на струч-
ном усавршавању у Француској као стипендиста 
града Лиона, а 1976. била је четири месеца на 
усавршавању из клиничке патологије ендокри-
них жлезда у Hammersmith Hospital у Лондону, 
као стипендиста Републичке заједнице науке 
Србије. Године 1986. боравила је три месеца као 
гостујући професор на University of California у 
Лос Анђелесу, а потом два месеца у Чикагу на 
University of Illinois, Rush Presbiterian Hospital.

Избор у наставничка звања, наставна де-
латност и функције на Медицинском факулте-
ту Универзитета у Београду. У звање асистента 
изабрана је 1969. године, у звање доцента 1973, 
ванредног професора 1978, а редовног професо-
ра 1984. године. У периоду 1960–1973. године 
била је стални хонорарни асистент на Стомато-
лошком факултету Универзитета у Београду. 
Поред наставе за студенте редовних студија Ме-
дицинског факултета у Београду, обављала је 

теоријску и практичну наставу за студенте на 
последипломским студијама из патологије, ен-
докринологије и онкологије. Учествовала је у 
настави за стране студенте на енглеском језику. 
Држала је предавања по позиву на медицинским 
факултетима у Новом Саду, Нишу, Приштини, 
Крагујевцу и Србињу (Фоча). Била је шеф Ка-
тедре основа онкологије. 

Као предавач, учествовала је 1987. године у 
Postgraduated Pathology – Programme of Arab’s 
Board of Surgery у Бенгазију, у Либији.

Била је ментор или члан комисија за оцену и 
одбрану око 150 магистарских радова и око 30 
докторских дисертација на медицинским факул-
тетима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и 
Приштини. Десет година била је члан Комисије 
за полагање усменог магистарског испита из ен-
докринологије. Била је председник Комисије за 
полагање специјалистичког испита из патоло-
гије на Медицинском факултету у Београду, а од 
1986. до 1996. године члан исте комисије на Вој-
номедицинској академији у Београду.

Године 1980. била је представник Медицин-
ског факултета у Савету за нове технологије 
Скупштине града Београда. Две године је била 
председник Комисије за здравствену делатност 
свих института Медицинског факултета и изра-
дила Правилник о доходовању за здравствену 
делатност. Такође је у четворогодишњем пери-
оду била члан Главне комисије за изградњу Кли-
ничког центра Србије. Неколико година била је 
секретар Комисије за анатомоклиничке кон-
фронтације на Медицинском факултету у Бео-
граду. Четири године била је председник Уп-
равног одбора Гинеколошко-акушерске клинике 
„Народни фронт“.

Стручна делатност. На позив проф. др Војис-
лава Стојановића почела је 1973. године да ради 

Проф. др Марија Јанчић-Згурицас

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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целокупну клиничку патологију на Другој хи-
руршкој клиници у Београду. Основала је лабо-
раторију која је прерасла у одељење, где је радила 
до одласка у пензију 1996. године. Била је део 
тима Друге хируршке клинике који се свако-
дневно бавио и експерименталном хирургијом. 
Главна поља рада проф. Јанчић-Згурицас биле су 
хируршке биопсије ex tempore, ендокрина пато-
логија и онкологија. Током вишедеценијског 
рада на клиници прегледала је око 10.000 биоп-
сијских узорака ex tempore.

Научна делатност. Објавила је 350 радова: 
први аутор је била у 68 радова, једини аутор у 32 
рада, 33 рада су објављена у Српском архиву за 
целокупно лекарство, 31 рад је штампан у стра-
ним часописима, а 35 у виду сажетка у зборни-
цима с иностраних конгреса и стручних саста-
нака. Аутор је књиге Histomorphological Atlas of 
the Tumours of the Thyroid Gland & Selected Cases 
from Endocrine Pathology, двојезичног издања на 
српском и енглеском језику, за коју је награђена 
Октобарском наградом Града Београда 1992. го-
дине. Објавила је и књиге Патологија ендокри-
ног система и дојке (1994), Основи онкологије (са 
И. Спужићем, 1995), Телемедицина – Telemedicine 
(са П. Спасићем и И. Милосављевићем, 2002) и 
Тајне људи у белом са клиничко-морфолошком 
корелацијом случајева (2005). Проф. Јанчић-Згу-
рицас је објавила и 18 поглавља и прилога у уџ-
беницима, књигама и зборницима радова. 

У периоду 1974–1995. године била је руково-
дилац два научноистраживачка пројекта: Мор-
фолошке промене у надбубрезима у хипертен-
зији и Рана дијагностика и терапија карцинома 
штитасте жлезде. Пројекте је финансирала 
Републичка заједница науке Републике Србије.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Дугого-

дишњи је члан Српског лекарског друштва и 
активан члан Ендокринолошке, Хируршке и 
Секције за патологију Српског лекарског 
друштва од 1960. године. У Секцији за патоло-
гију била је секретар, потпредседник и председ-
ник. Такође је била члан и референт Комисије за 
примаријате Српског лекарског друштва.

Била је члан Удружења патолога Југославије, 
а у Савезу лекарских друштава СФРЈ члан Уп-
равног одбора.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Била је члан Уређивачког одбора часописа 
Српски архив за целокупно лекарство, као и ре-
цензент за област клиничке и ендокрине пато-
логије. Члан је Научног одбора часописа Општа 
медицина.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабрана је 1992, а за редовног 1996. године. У два 
мандата, од 1996. до 2000. године, била је генерал-
ни секретар Академије, а члан Председништва 
Научне групе за превентивну и мултидисципли-
нарну медицину од 2003. до 2008. године. Била је 
један од оснивача и потпредседник Одбора за 
телемедицину и коорганизатор научног скупа 
Телемедицина са проф. др П. Спасићем и асист. 
др И. Милосављевићем. Учествовала је као пре-
давач на неколико научних скупова Академије.

Награде и признања. Добиник је бројних ди-
плома, повеља и плакета Српског лекарског 
друштва и других удружења и установа, а 2004. 
године добила је Награду за животно дело Срп-
ског лекарског друштва.

Од Савеза лекарских друштава Југославије 
награђена је Великом плакетом. Године 1992. до-
била је Октобарску награду Града Београда за 
већ поменуту двојезичну монографију.

Подаци о проф. др Марији Јанчић-Згурицас могу се наћи у публикацијама: Јефтић М. Широка стаза Марије 
Јанчић. Београд: Београдска књига; 2002; Чоловић РБ, уредник. Наставници Медицинског факултета у 
Београду, књига II. Београд: Медицински факултет у Београду; 2005.
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Основни биографски подаци. Владета Јеро-
тић је рођен 2. августа 1924. године у Београду, у 
чиновничкој породици. У родном граду завр-
шио је основну школу и Другу мушку гимназију. 
Пред крај рата почео је да ради као болничар-
волонтер на хируршком одељењу Опште држав-
не болнице у Београду, где је завршио санитет-
ски курс инфективних болести. Од болничара 
напредовао је до лекарског помоћника радећи 
вредно и одушевљавајући се радом својих шефо-
ва, првака југословенске хирургије, Ивом Јова-
новићем, Стојаном Новаковићем, Милошем 
Мисирлићем и Радивојем Спиридоновићем. 

У касну јесен 1945. године уписао се на Меди-
цински факултет са још око хиљаду студената, 
матураната неколико генерација, јер Београдски 
универзитет није радио током рата. Дипломи-
рао је 1951. године.

Стручно и научно усавршавање. По завр-
шетку Медицинског факулета радио је на Неу-
ропсихијатријској клиници у Београду код 
проф. др. Владимира Вујића. Специјализацију 
из неуропсихијатрије завршио је на Медицин-
ском факулету Универзитета у Београду 1957. 
године. Од 1958. до1961. године био је на усавр-
шавању из психотерапије на познатим пси-
хијатријским клиникама у Немачкој, Швајцар-
ској и Француској, на којима је радио као гос-
тујући лекар, а зарађивао доста напорним радом 
психијатра у душевним болницама.

Стручна делатност. После повратка из ино-
странства прешао је у болницу „Др Драгиша Ми-
шовић“ у Београду, на тада једино психотерапе-
утско одељење у Југославији, код прим. др Вла-
дислава Клајна. У овој болници је радио од 1963. 
до 1985. године као психотерапеут и психијатар 
и шеф Психотерапеутског одељења, а те године 

сматра периодом свог најпунијег практичног 
рада с пацијентима.

Оснивач Катедре за пастирску психологију 
и медицину Православног богословског фа-
култета. Крајем 1984. године позван је да на Бо-
гословском факултету (данас Православни бо-
гословски факултет Универзитета у Београду) 
оснује Катедру за пастирску (пасторалну) пси-
хологију и медицину. Пошто му није одобрено 
да упоредо ради у болници као лекар и на Бого-
словском факултету као професор, прекинуо је 
радни однос у болници у којој је радио више од 
двадесет година и већ почетком 1985. године 
одржао своје приступно предавање Улога и зна-
чај религије у животу човека на Богословском 
факулету. Од тада до одласка у пензију 2005. го-
дине предавао је овај предмет према програму 
који је годинама усавршавао.

Научна делатност. Током своје професио-
налне делатности објавио је више од 200 радова 
из области психијатрије, психотерапије и антро-
пологије. Шире интересовање одвело га је из 
психијатрије и психотерапије у културну антро-
пологију, посвећујући доста година неговању 
односа књижевности и психијатрије. Студи-
рајући психологију и слушајући предавања из 
теологије, развио је обимну и плодну публици-
стичку делатност из граничних области религије 
и психологије и психотерапије. Одржао је бројна 
предавања на теме из ових области у готово 
свим већим градовима Југославије, а и данас су 
његова предавања која држи у Београду и ши-
ром Србије изузетно посећена.

Владета Јеротић је први увео у Југославију, 
својим чланцима о Карлу Густаву Јунгу, позна-
том и широм света признатом и превођеном 
оснивачу аналитичке психологије, интересо-

Академик Владета Јеротић

Члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 1988. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1994. 
Професор Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду
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вање и познавање Јунгове методе лечења. Јеро-
тић је дописни члан Јунговог друштва за анали-
тичку психологију у Цириху и у председништву 
је Јунговог удружења са седиштем у Београду.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Дугого-
дишњи је члан Српског лекарског друштва и 
његове Психотерапеутске секције.

Био је члан Психотерапеутског друштва Југо-
славије. Члан је Јунговог удружења у Београду.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друшва. Од 
1988. године ванредан је, а од 1994. године редо-
ван члан Медицинске академије Српског лекар-
ског друштва. Активно је учествовао у раду Ака-
демије. Био је један од учесника веома посећеног 
округлог стола Еутаназија данас (2002).

Чланство у Српској академији наука и умет-
ности. За дописног члана САНУ, Одељење језика 
и књижевности, изабран је 1994, а за редовног 
члана 2000. године.

Књижевно стваралаштво Владете Јеротића. 
Проф. др Владета Јеротић објавио је следеће 
књиге: Психоанализа и култура (БИГЗ, 1974. и 
Службени лист, 1995, пет издања), Болест и 
стварање (БИГЗ, 1976. и Службени лист, 1995, 
два издања), Између ауторитета и слободе 
(Просвета, 1980), Неуторичне појаве нашег вре-
мена (Коларчев универзитет, 1981), Неуроза као 
изазов (Медицинска књига, 1984. и Службени 
лист, 1996, три издања), Психодинамика и пси-
хотерапија неуроза (са проф. др Миланом По-
повићем, прихваћен као уџбеник; Нолит, 1985. 
и Завод за уџбенике и наставна средства, 1989, 
два издања), Човек и његов идентитет (Дечије 
новине, Горњи Милановац, 1988, три издања), 
Јунг између истока и запада (Просвета, 1990), 
Мистичка стања, визије и болести (Дечије но-
вине, Горњи Милановац, 1992. и Лио/Интелекта, 
Горњи Милановац/Ваљево, 1997, три издања), 
Путовање у оба смера (Плато, 1992, два издања), 
Вера и нација (Терсит, 1995, два издања и Арс 
Либри, 1999, 2000), Психолошко и религиозно 
биће човека (Беседа, Нови Сад, 1994, два из-

дања), Дарови наших рођака I, II и III део (Про-
света, 1984–1989), Само дела љубави остају (Ма-
настир Хиландар, 1996), Посете и одломци 
(КОВ, Вршац, 1996), Старо и ново у хришћан-
ству (Источник, Београд, 1996. и Арс Либри, 
2000, два издања), трилогија Повратак оцима: 
Учење светог Исака Лествичника и наше време; 
Учење светог Исака Сирина и наше време; Учење 
светог Марка Подвижника и наше време (Арс 
Либри, Београд, 1996–1998, три издања), Духов-
ни разговори (Глас Цркве, Ваљево, 1997), 
Хришћанство и психолошки проблеми човека 
(Богословски факултет СПЦ, 1997), Индивиду-
ација и/или обожење (Арс Либри, 1998, два из-
дања), Сликарство Светозара Самуровића 
(Ваљевац, Ваљево, 1998), Моја путовања – Евро-
па и Европљани (Партенон, Београд, 1999).

Од 1984. године Владета Јеротић је члан Уд-
ружења књижевника Србије.

Награде и признања. Добитник је многих на-
града и признања. Српско лекарско друштво доде-
лило му је Захвалницу (1972), Повељу (1999) и На-
граду за научноистраживачки рад (1993).

Међу бројним признањима налазе се и: Зах-
валница Матице српске (1982), Повеља (1983) и 
Плакета (2003) болнице „Др Драгиша Мишо-
вић“, Плакета Клинике за психијатрију Клинич-
ко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић“ 
за изузетан допринос стварању и развоју Кли-
нике (2006) и Захвалница Института за ментал-
но здравље у Београду (2012).

Добитник је Повеље за животно дело Удру-
жења универзитетских професора и научника 
Србије (2009), Повеље Савеза друштава психија-
тара Југославије (2000), као и бројних награда 
међу којима су и Награда „Ђорђе Јовановић“ 
(1994), Награда „Лаза Костић“ (1997), Награда 
„Исидора Секулић“ (2003), Вукова награда 
(2008) и Награда „Доситеј Обрадовић“ (2014).

Удружење књижевника Србије доделило му 
је Медаљу поводом 100 година Удружења 
1905–2005.

Одликован је Орденом Светог Саве I степена 
(2001). 

Подаци о академику Владети Јеротићу могу се наћи на следећим инернет-страницама: Задужбина Владете 
Јеротића http://www.rastko.rs/projekti/zaduzbinajerotic/ ; Владета Јеротић, аутобиографија  http://www.rastko.
org.rs/filosofija/jerotic/vjerotic-autobiografija_c.html ; Српска академија наука и уметности, Владета Јеротић. 
http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Clan.aspx?arg=945
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Основни биографски подаци. Ђорђије Ка-
радаглић је рођен 2. новембра 1941. године у 
Подгорици. Гимназију је завршио 1960. у Ни-
кшићу. Студије медицине је уписао 1960. на Ме-
дициском факултету Универзитета у Београду, 
а дипломирао 1966. године.

Стручно и научно усавршавање. Као лекар 
опште медицине радио је од 1967. до 1972. године 
у Подгорици. Магистарску тезу одбранио је 1972. 
године, а докторску дисертацију под насловом Ре-
зултати проучавања етиологије, ширења, профи-
лаксе и сузбијања дерматофитија у војничком 
колективу 1979. године на Војномедицинској ака-
демији у Београду. Специјализацију из дерматове-
нерологије завршио је 1975. на Војномедицинској 
академији и Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду. Године 1987. био је на студијском 
усавршавању у Кембриџу и Лондону.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Дермато-
венерологија на Војномедицинској академији 
изабран је 1980. године, у звање доцента 1984, 
ванредног професора 1990, а у звање редовног 
професора 1995. године. Поред теоретске и 
практичне наставе на Војномедицинској акаде-
мији, обављао је наставу и на Медицинском фа-
култету у Подгорици и на последипломским 
студијама Медицинског факултета у Београду. 
Био је предавач по позиву на Свеучилишту у 
Загребу и Медицинском факултету у Скопљу.

Проф. Карадаглић је био ментор у изради 
бројних магистарских радова и докторских ди-
сертација. Био је члан Комисије за полагање спе-
цијалистичког испита из дерматовенерологије 
на Медицинском факултету у Београду и Војно-
медицинској академији. Такође је био председ-
ник Кадровског већа Научно-наставног већа 
Војномедицинске академије.

Стручна делатност. Од завршетка специјали-
зације радио је у Клиници за кожне и полне бо-
лести Војномедицинске академије, где је прешао 
пут од лекара на одељењу до начелника Клинике, 
и од асистента до редовног професора.

Од доласка на специјализацију у Војномеди-
цинску академију био је у тиму проф. др Звони-
мира Стефановића, који је први на Балкану увео 
имунофлуоресцентну дијагностику у медицини. 
Др Карадаглић се посебно бавио гљивичним бо-
лестима коже и кожним променама у обољењи-
ма бубрега. Увео је методу лечења алопеције 
ареате дифенилциклопропеноном која је и данас 
метода избора у лечењу ове болести.

Био је стручни консултант у Одељењу за био-
лошко-медицинска истраживања Војнотехнич-
ког института у Београду, члан тима за транс-
плантацију костне сржи Војномедицинске акаде-
мије, консултант за дерматологију у Институту 
за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, члан Научног одбора ICN Ју-
гославија и члан Савезне комисије за лекове.

Пензионисан је с положаја начелника Клини-
ке за кожне и полне болести Војномедицинске 
академије 2002. године у чину пуковника Војске 
Југославије. Наставио је да ради као дерматолог 
у Ординацији за кожне и полне болести „Проф. 
Карадаглић“ у Београду.

Научна делатност. Објавио је 340 научних и 
стручних радова, од чега осам радова у страним 
књигама, 20 радова у целини у међународним 
часописима, 101 поглавље у књигама, 93 рада у 
целини у домаћим часописима и 101 рад у цели-
ни у домаћим зборницима радова с конгреса, 
док су остали у форми сажетка објављени у ча-
сописима или зборницима радова са домаћих и 
конгреса одржаних у иностранству.

Проф. др Ђорђије Карадаглић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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Главни је уредник и аутор Дерматологије, уџ-
беника за специјалисте и специјализанте (2000, 
2016), и уџбеника за студенте Дерматологија и 
венерологија и Болести које се преносе полним 
контактом (два издања).

Индикатор научне и стручне компетентно-
сти и успешности рада истраживача показује да 
је његов коефицијент Р 633 (Р10=11, Р20=434, 
Р50=24, Р60=10, Р70=148,5, Р80=5,5).

Водио је три научноистраживачка пројекта: 
Епидемиологија и превенција дерматофитија, 
Негонороични уретритис и Пиодермије. Био је 
сарадник у још три научноистраживачка проје-
кта. Био је саветник Истраживачког одбора 
Америчког библиографског института за 1999. 
годину.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Дугого-
дишњи је активни члан Српског лекарског 
друштва и Дерматовенеролошке секције, чији је 
био председник и секретар. Био је председник 
Удружења дерматовенеролога Југославије, „Бе-
оградских дерматолошких дана“, Организацио-
ног одбора XV конгреса дерматовенеролога Ју-
гославије и Етичког одбора Удружења дермато-
венеролога Србије.

Члан је Америчке дерматолошке академије, 
Међународне лиге дерматолога, Европске дер-
матолошке академије, Удружења дерматолога 
централне и источне Европе, чији је био 
потпредседник, и Међународног директоријума 
експерата из дерматологије.

Био је предавач на конгресима дерматолога 
Пољске, Румуније, Бугарске и Србије. Предавач 
је у Школи за патологију цервикса, вагине, вулве 
и колпоскопију и у Педијатријској школи Удру-
жења педијатара Србије и Црне Горе.

Чланство у уређивачким одборима часописа. 
Био је уредник часописа Acta dermatovenerologica 

Jugoslavica и члан Издавачког одбора часописа 
Serbian Journal of Dermatology and Venereology.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1996. године, а редовног члана 2002. 
године. Показао је значајну активност у раду 
Академије од избора за ванредног члана до да-
нас. Скоро сваке године, прво у сарадањи са 
проф. др Савом Константиновићем, а потом са 
проф. др Марином Јовановић, организивао је 
научне и стручне скупове из области дерматове-
нерологије који су увек били посећени и на који-
ма је учествовало више од 150 учесника. На свим 
скуповима проф. Карадаглић је имао активну 
улогу као предавач, па је значајно допринео об-
разовању дерматовенеролога у Србији. Био је 
члан Секретаријата Научне групе за интерну 
медицину. Делегат је Академије медицинских 
наука у Скупштини Српског лекарског друштва.

Члан је Медицинског научног одбора Црно-
горске академије наука и умјетности.

Награде и признања. Добитник је бројних 
награда и признања Српског лекарског друштва, 
међу којима су и Награда за научноистраживач-
ки рад (2002) и највећа награда Српског лекар-
ског друштва – „Велики печат“ (2015).

Почасни је научни истраживач Универзитета 
медицине и стоматологије Њуварк у Њуџерсију 
(САД) и почасни члан Удружења дерматолога 
Румуније, Македоније и Црне Горе.

Носилац је Ордена Народне армије са злат-
ном звездом, Ордена за војне заслуге са златним 
мачевима, Ордена за војне заслуге са сребрним 
мачевима, Ордена за заслуге у областима одбра-
не и безбедности I степена и Златне медаље за 
ревносну службу за изузетне резултате у меди-
цинској науци и примени научних метода у ме-
дицинској пракси (2014).

Ожењен је и отац троје деце.

Промоција другог издања књиге Дерматологија гру-
пе аутора, са пуковником у пензији проф. др Ђор-
ђијем Карадаглићем на челу, одржана 13. јуна 2016. 
године на Војномедицинској академији. Ово свео-
бухватно штиво о савременим медицинским достиг-
нућима из области интерне медицине дело је 163 
сарадника различитих специјалности, а писано је по 
узору на водеће светске уџбенике са више од 1.400 
илустрација у боји и скоро три хиљаде страна.
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Основни биографски подаци. Теодор Ковач 
је рођен 24. априла 1923. године у Новом Кнеже-
вцу (Банат). После завршене основне школе, тада 
једине школе у том месту, уписан је 1933. године 
у новосадску гимназију. У Новом Саду су живели 
мајчини родитељи, код којих је становао док је 
похађао школу до 1941. године. Под окупацијом 
је завршио осми разред и велику матуру (пола-
гало се по програму југословенских школа).

Ухапшен је 28. октобра 1941. под оптужбом да 
је побегао из Баната пред депортацијом банат-
ских Јевреја и да илегално живи у Новом Саду, 
иако је та оптужба била бесмислена, јер је од по-
четка окупације био у Новом Саду и редовно по-
хађао гимназију. Рат је провео по затворима и 
логорима, у бекству, илегалству, скривању. Осло-
бођен је 26. децембра 1944. недалеко од Будим-
пеште наиласком Црвене армије и већ 5. јануара 
1945. стигао у Нови Кнежевац. Јавио се у војску, 
а демобилисан је 21. септембра исте године. По-
сле тога уписао се на Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду. Од 10. децембра 1945, када 
је настава почела, живео је у Београду.

У то време опште оскудице, није било ни уџ-
беника, тако да су „штампарске секције“ сту-
дентских удружења разним техникама умножа-
вале рукописе својих наставника. У Удружењу 
студената медицине водио је волонтерски ту 
секцију. Касније је основано издавачко преду-
зеће „Научна књига“, која је преузела већи део 
послова штампарских секција. Као студент ста-
ријих година студија изабран је у први редак-
цијски одбор новооснованог стручног студент-
ског часописа Медицински подмладак.

Родитељи су му страдали у рату, па је без имо-
вине живео од повремене помоћи хуманитарних 
организација и свога брата. Како је плаћао ми-
нималан износ за смештај и храну у мензи, мо-

гао је да студира. После треће године студија био 
је две године демонстратор на предмету Фарма-
кологија и добијао за тај рад скроман хонорар, 
тако да је тада могао већ лакше да живи.

На Медицинском факултету је дипломирао 
28. априла 1951. године са средњом оценом 9,3.

Прва деценија рада у струци педесетих го-
дина двадесетог века. Одмах по дипломирању 
руководио је шест месеци екипом за сузбијање 
ендемског сифилиса у источној Србији. По по-
вратку у Београд примљен је у Завод за хемију 
свог матичног факултета за рад са студентима. У 
слободно време обавио је обавезни лекарски 
стаж. Без изгледа да добије било какав стан, 
поднео је оставку на рад у Заводу и 1. новембра 
1952. прешао да ради у амбуланти у Бешкој. Тој 
амбуланти припадали су и мештани још два села, 
а др Ковач био је једини лекар за око 5.500 ста-
новника. После тачно пет година рада у том селу 
указала се прилика да се усели у дотад неусељив 
наслеђени стан у Новом Саду. По повратку у 
Нови Сад постављен је за шефа Санитарне ин-
спекције града, јер је преузимање те фунције 
било услов да се усели у свој стан. С дозволом 
градоначелника, у слободно време волонтирао је 
на Интерном одељењу Главне покрајинске бол-
нице у Новом Саду (градоначелник је био родом 
из Бешке и др Ковач је лечио његове родитеље).

Почетком 1959. године расписан је конкурс 
за пријем на специјализацију интерне медицине 
у Главној покрајинској болници; пријавио се и 
био примљен. Поднео је оставку на дужност у 
Санитарној инспекцији и почео 1. јуна те године 
специјализацију. 

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из интерне медицине положио је 
15. јуна 1963. године у Београду. Хабилитовао је 28. 
маја 1968. године (у то време није се радио магис-

Проф. др Теодор Ковач

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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тарски рад), а докторску дисертацију под насло-
вом Испитивање ефикасности појединих метода 
за рано откривање шећерне болести одбранио је 
14. јануара 1972. године пред комисијом Медицин-
ског факултета Универзитета у Новом Саду.

Избор у наставничка звања и наставна 
делaтност. После оснивања Медицинског факул-
тета у Новом Саду 1960. године изабран је за 
асистента и потом прешао све степене наставних 
звања до избора у редовног професора 1983. го-
дине. Поред наставе на Медицинском факултету 
у Новом Саду позиван је да одржи предавања на 
последипломским студијама у Загребу и Нишу.

Допринос развоју ендокринолошке службе у 
Новом Саду и Војводини. У време када је при-
мљен на рад у Главној покрајинској болници у Но-
вом Саду није постојала систематска и организо-
вана ендокринолошка служба. Крајем педесетих 
година др М. Ивић је пре свог редовног радног 
времена, волонтерски, рано ујутро, примао па-
цијенте оболеле од шећерне болести. Међутим, он 
је позван на новоформирани Медицински факул-
тет Универзитета у Нишу. На Интерном одељењу 
болнице постојао је Ендокринолошки одсек с је-
диним сталним лекаром, др Фрањом Фишером. 
На тај одсек су, међутим, примани већином болес-
ници који нису боловали од ендокриних болести, 
а др Фишер је 1962. године изненада умро. Према 
одлуци шефа Одељења, др Ковач је преузео рад на 
Одсеку. Иако једини лекар Одсека, рад се постепе-
но развијао увођењем нових, савременијих дијаг-
ностичких метода и терапијских поступака.

Већ тада велика пажња је посвећена обуча-
вању особа оболелих од шећерне болести. У Но-
вом Саду тада није било услова за систематски 
амбулантни – тачније, диспанзерски – рад због 
неразумевања значаја таквог рада и просторних 
проблема, али и других разлога. Тек је 1971. годи-
не, као део Ендокринолошког одсека, почела с 
радом Антидијабетесна служба, како се тај дис-
панзер звао, а и данас носи исто име. Рад Анти-
дијабетесне службе брзо се развијао. Болесници 
су тај систем лечења брзо прихватили. Они су 
интегрално збрињавани у самој служби. Прих-
ваћеност те службе од стране болесника илуструје 
и податак да је после непуних десет година број 
прегледа у тој служби био око 15.000 годишње.

Након изградње нове зграде Интерне клини-
ке, у коју је Интерно одељење прерасло не само 
формалном променом имена већ и резултатима 
рада, Ендокринолошки одсек постао је Ендок-
ринолошко одељење. Исељењем Пулмолошко-
алерголошког одељења испразнио се цео спрат 

те зграде, па се Ендокринолошко одељење пре-
селило у тај простор, проширило се, кадровски 
повећало и боље опремило.

Истовремено с развојем Антидијабетесне служ-
бе развијао се и рад у болничком делу. Као резултат 
таквог развоја омогућена је блиска сарадња с мно-
гим институцијама које су биле битне за Одељење. 
Начин рада био је тимски, а шеф је био само „први 
међу једнакима“. Тако је, на пример, године 1967. 
сада већ покојни проф. др Миладин Мирилов из 
Хигијенског завода покренуо масовну акцију за 
рано откривање шећерне болести у Војводини. У 
тој акцији је у трогодишњим циклусима (док је 
постојала тадашња држава) прегледано осам ми-
лиона одраслих Војвођана, резултат који је у том 
обиму јединствен у свету. У организацији и спро-
вођењу те акције значајну улогу одиграо је водећи 
кадар Ендокринолошког одељења.

Крајем шездесетих година, на иницијативу и 
уз помоћ Ендокринолошког одељења, основана 
је Нуклеарна медицинска лабораторија у Новом 
Саду, с којом је сарадња увек била и остала вео-
ма успешна, а Одељење је пружало знатну помоћ 
и сличној лабораторији у Суботици.

Међу првима у овом делу Југославије на 
Одељењу је уведена у рутинску дијагностику ци-
толошка анализа пунктата штитасте жлезде, а 
када су створене могућности, пункција је из-
вођена уз ултразвучну контролу. 

Захваљујући везама Ендокринолошког оде-
љења с реномираним установама у Европи, омо-
гућено је једном овдашњем неурохирургу одлазак 
у иностранство на једну неурохируршку клинику 
да овлада новим, знантно мање агресивним хи-
руршким приступом за лечење неких болести хи-
пофизе. Такође, три лекара овога одељења била су 
на вишемесечном боравку у угледним страним 
ендокринолошким клиникама итд.

Одељење је организовло два двосеместрална 
курса из ендокринологије и тиме омогућило бол-
ницама и већим медицинским центрима у Војво-
дини да имају лекаре квалификоване за збриња-
вање болесника с поменутим патологијама.

Одељење је, прво у тадашњој држави, пришло 
организованом лечењу гојазности, а постигнути 
резултати приказани су на стручним скуповима 
и ван земље. С проблемом гојазности уско је по-
везан и проблем високих вредности холестерола 
и других масних материја у крви. Постигнути ре-
зултатии наишли су на пажњу и у иностранству.

Проф. Ковач отишао је раније у пензију, 31. 
октобра 1985. године, из личних разлога, али и 
даље прати, у границама својих могућности, на-
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предак медицине, посебно из области ендокри-
нологије, а повремено и публикује чланке у 
стручним часописима.

Дан након његовог одласка у пензију (1. новем-
бар 1985) Ендокринолошко одељење је преимено-
вано у Клинику с истим именом као што се звало 
Одељење. Том преименовању свакако су доприне-
ли резултати које је то одељење постигло док га је 
водио др Ковач и углед које је стекло у свом дота-
дашњем раду. Проф. Ковач почео је да ради на 
Ендокринолошком одсеку сам, а када је отишао у 
пензију на Одељењу је било запослено десет лека-
ра. Постоји узречица да је прави учитељ онај чији 
ученици постану бољи и познатији стручњаци од 
њега. Можда ће се она односити и на овог лекара.

Научна делатност. До пред крај 1985. године 
лекари Одељења објавили су у домаћим и стра-
ним часописима и другим стручним публика-
цијама више од 300 радова. Са својим сарадни-
ком и наследником, проф. др Лазаром Лепшано-
вићем, проф. Ковач је објавио две књиге, обе 
изашле у три издања, а за треће издање једне од 
њих предговор је написао Rolf Luft, ранији пред-
седник Међународне федерације за дијабетес 
(IDF). Поред тога објавио је девет поглавља у 
књигама других аутора.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Проф. 
Ковач је одмах по дипломирању постао члан 
Српског лекарског друштва. Био је председник 
његове подружнице у Новом Саду у једном ман-
дату. Члан је Ендокринолошке секције Српског 
лекарског друштва, Дијабетолошког друштва 
Немачке, Швајцарске и Аустрије. Почасни је 
члан Мађарског друштва за дијабетес.

На иницијативу млађих лекара одељења на 
којем је радио основана је Секција за ендокри-
нологију Друштва лекара Војводине, а проф. 
Ковач био је први председник ове секције. До 
пензионисања био је члан Друштва за борбу 
против шећерне болести, али је и касније држао 
предавања болесницима у неколико војвођан-
ских места. Такође, до одласка у пензију био је 
члан Извршног одбора Удружења дијабетолога 
подунавских земаља, са седиштем у Бечу.

Лекари Ендокринолошког одељења позивани 
су да изложе резултате својих истраживања на 
стручним скуповима у разним местима Србије. 
Одељење је организовало низ едукативних скупо-

ва из области ендокринологије, као што су семи-
нари, симпозијуми, округли столови и сл. Постали 
су посебно познати симпозијуми о хиперли-
попротеинемијама, који су још пре више од три-
десет година институцијализовани да се одржа-
вају у Новом Саду сваке четврте године. Удружење 
ендокринолога Југославије поверило је Секцији за 
ендокринологију Друштва лекара Војводине орга-
низацију конгреса Удружења, а Секција је ов-
ластила Одељење да ту одлуку реализује. Конгрес 
је 1984. године одржан у Новом Саду и био је 
најбројнији и по броју саопштења и по броју учес-
ника од свих ранијих конгреса тог Удружења.

Активни је члан Научног друштва за исто-
рију здравствене културе Војводине.

Поред активности у стручним удружењима 
био је активан и у другим друштвима и држав-
ним телима за здравство. У два четворогодишња 
мандата био је члан Комисије за регистрацију 
лекова Савезног извршног већа владе СФРЈ.

Био је активан и у својој јеврејској заједници, 
а у једном мандату и председник Јеврејске 
општине у Новом Саду. Изабран је за почасног 
члана Извршног одбора Савеза јеврејских 
општина Југославије, касније Србије.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. У два мандата био је уредник часописа Меди-
цински преглед, у једном мандату председник 
његовог Редакцијског одбора и у два мандата 
члан Уређивачког одбора часописа Српски архив 
за целокупно лекарство.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Приликом првих избора за чланове Mедицинскe 
академије Српског лекарског друштва 1979. годи-
не изабран је за члана Академије. Организовао је 
два научна скупа који су најпре одржани у Бео-
граду (један на Медицинском факултету, а други 
у просторијама Српског лекарског друштва), а 
потом и у Новом Саду. Са другим члановима Ака-
демије одржао је неколико предавања у Новом 
Саду, Београду, Нишу, Загребу и по Војводини.

Награде и признања. Добитник је многих 
признања, плакета, повеља и диплома. Српско 
лекарско друштво доделило му је Награду за на-
учноистраживачки рад (1985) и Награду за жи-
вотно дело (2001).

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрним венцем.

Подаци о проф. др Теодору Ковачу могу се наћи и у публикацијама: Попов Д, уредник. Енциклопедија Новог Сада, св. 
11. Нови Сад: Новосадски клуб; 1998: Ендокринолошка секција Српског лекарског друштва: 30 година рада. Београд, 
1992; Гаон А, уредник. Знаменити Јевреји Србије (биографски лексикон). Београд: Савез јеврејских општина Србије. 
2011, као и у билтенима Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду из 1972, 1978. и 1984. године.
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Основни биографски подаци. Зоран Л. Ко-
вачевић је рођен 23. септембра 1935. године у 
Попинцима, у Срему. Основну школу завршио 
је у родном селу, а гимназију у Земуну. Медицин-
ски факултет Универзитета у Београду уписао је 
1955. године, а дипломирао 1962.

Стручно и научно усавршавање. По завр-
шетку студија изабран је за асистента биохемије 
у Заводу за биохемију Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду, где је 1971. одбра-
нио докторску дисертацију под насловом Окси-
дативни метаболизам глутамина нормалних и 
малигних ћелија.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. Од избора за асистента 1962. године 
прошао је сва наставничка звања, укључујући и 
избор у звање редовног професора за научну об-
ласт биохемија 1984. године. Од 1982. био је ру-
ководилац Завода за биохемију Клиничког цен-
тра у Новом Саду и шеф Катедре за биохемију 
Медицинског факултета Универзитета у Новом 
Саду до пензионисања 2002. године.

Поред наставе за редовне студенте медицине 
предавао је биохемију и молекуларну биологију 
студентима стоматологије. Држао је предавања 
на последипломским студијама из медицинске 
биохемије, онкологије, хематологије и микроби-
ологије и био руководилац специјализације ме-
дицинске биохемије. Обављао је и наставу на 
енглеском језику за стране студенте.

По преузимању руковођења Катедром за би-
охемију потпуно је изменио и осавременио тео-
ријску и практичну наставу уводећи при том 
нове методе, укључујући и методе рекомбинант-
не ДНК и молекуларне биологије. Написао је 
уџбенике за теоријску и практичну наставу сту-
дената медицине и стоматологије за област био-
хемија и молекуларна биологија. 

Руководио је израдом десет специјалистич-
ких радова, пет магистарских радова и четири 
докторске дисертације из области биохемије.

Научна делатност. Истраживачки рад проф. 
Ковачевића одвијао се у области целуларне енер-
гетике, ензимологије и метаболизма. Као асис-
тент обучио се за рад с радиоактивним изотопи-
ма у Школи за изотопе у Винчи. Током 1969. го-
дине боравио је у Департману за биохемију Уни-
верзитета у Бристолу, у Великој Британији, као 
стипендиста Фонда за науку Републике Србије. 
Одржавао је перманентну сарадњу с Универзи-
тетом у Бристолу, где је у неколико наврата бо-
равио и бавио се истраживањем целуларне енер-
гетике и метаболизма на експерименталном 
моделу изолованих митохондрија.

Као стипендиста Националних института за 
здравље САД отишао је 1970. године у Лос Анђе-
лес, у научни центар City of Hope, где је вршио ис-
траживање оксидативног метаболизма глутами-
на на серији трансплантабилних тумора јетре 
Морисовим хепатомима. Као стипендиста Европ-
ске организације за молекуларну биологију 1980. 
године боравио је у Институту за физиологију и 
биохемију Универзитета у Минхену, а 1983. у Ин-
ституту за хемију Универзитета у Марбургу, у 
Немачкој. Године 1987. успоставио је сарадњу с 
Лабораторијом за експерименталну онкологију 
Универзитета у Индијанаполису, у САД, где је бо-
равио у два наврата радећи на заједничком про-
јекту, а потом провео неколико недеља на Универ-
зитету Рутгерс у Њу Џерсију, где је изводио екс-
перименте у домену молекуларне генетике. Три 
месеца током лета 1991. године био је гостујући 
професор у Департману за биохемију Меморијал-
ног универзитета у Њуфаундленду, у Канади.

Објавио је пет монографија, три уџбеника и 
више од 200 научних радова и саопштења с на-

Академик Зоран Ковачевић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1991. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1991. 
Члан Војвођанске академије наука и уметности од 1984. 

Професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
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учних скупова, од чега око половину у страним 
часописима од којих су неки водећи у својим на-
учним областима, са високим фактором утицај-
ности, као што су: Biochemical Journal (London), 
Biochimica et Biophisica Acta (Amsterdam), Euro-
pean Journal of Biochemistry, Cancer Research (Phi-
la delphia), Phуsiological Review (Palo Alto, Califor-
nia). Поменуте публикације могу се наћи на ин-
тернет-страници Секретаријата за науку и тех-
нолошки развој АП Војводине у оквиру Картона 
истраживача. Према подацима Библиотеке Ма-
тице српске, до 2011. године радови проф. Кова-
чевића су цитирани 1.000 пута (био је најцити-
ранији аутор у Војводини).

Био је главни руководилац пет петогодиш њих 
истраживачких пројеката које је финансирао 
Фонд за науку АП Војводине и Републике Србије 
и два трогодишња југословенско-америчка 
пројекта у сарадњи с Лабораторијом за експери-
менталну онкологију у Индијанаполису. Сви 
пројекти се односе на истраживање ензимоло-
гије, метаболизма и енергетике малигних ћелија 
на целуларном и субцелуларном нивоу (на изо-
лованим митохондријама). У Српској академији 
наука и уметности је руководилац два пројекта 
од којих је један завршен.

Организовао је осам домаћих и међународ-
них научних скупова, поред осталих и симпо-
зијум о биоенергетици у оквиру конгреса Феде-
рације европских биохемијских друштава који 
је одржан 1987. године у Љубљани.

Учествовао је на многим научним скуповима 
у земљи и иностранству и држао предавања по 
позиву организатора скупова у Београду, Сараје-
ву, Скопљу, Загребу, Братислави, Раизенбургу 
(Немачка), Монтреалу, Гдањску, Оксфорду, Ати-
ни, Гетингену, Семерингу (Аустрија), Бристолу, 
Марбургу, Сегедину, Индијанаполису, Фрајбургу, 
Барију, Њу Брансвику (САД) и Галвеју (Ирска).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва, Биохемијског 
друштва Војводине, чији је био и председник, и 
Удружења физиолога Војводине. Био је члан Са-
веза биохемијских друштава Југославије. Члан 
је такође Британског биохемијског друштва.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан редакционог одбора часописа 
Archive of Oncology и Медицински преглед (Нови 
Сад), а 2005. године покренуо је издавање часо-
писа Анали Огранка Српске академије наука и 
уметности у Новом Саду, чији је главни и одго-
ворни уредник. 

Чланство и активности у Српској акаде-
мији наука и уметности, Академији медицин-
ских наука Српског лекарског друштва и дру-
гим академијама. За дописног члана Војвођан-
ске академије наука и уметности изабран је 1984, 
а за редовног 1990. године. Од 1991, после спаја-
ња, постао је редовни члан Српске академије 
наука и уметности. Тада је на позив Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва 
постао редовни члан ове академије. Био је пот-
председник Огранка САНУ у Новом Саду 
(1998–2002) и потом председник (2002–2015). 
Иницирао је потписивање договора између 
Огранка САНУ и Академије медицинских наука 
Огранка за Војводину, чиме је отпочела трајна 
сарадња ове две академије. Такође, чланови Ака-
демије медицинских наука могу да користе 
просторије Огранка САНУ за одржавање својих 
састанака и симпозијума који се повремено ор-
ганизују у сарадњи са САНУ. Један од таквих 
састанака био је међународни састанак Genomics, 
Proteomics in Experimental and Clinical Oncology, 
чији су организатори били академик Зоран Ко-
вачевић, проф. др Владимир Балтић и Сабина 
Терзић.

Члан је Црногорске академије наука и умјет-
ности и Европске академије наука и уметности, 
са седиштем у Салцбургу.

Награде и признања. Добитник је Награде за 
животно дело Удружења универзитетских на-
ставника и научних радника Војводине, плакета 
студената медицине као најбољи предавач на 
факултету и Награде за најцитираније научнике 
у АП Војводини за 2010. годину Покрајинског 
секретаријата за науку и технолошки развој.

Добитник је и Награде за научни рад (1993) и 
Награде за животно дело (2012) за предани рад 
у Српском лекарском друштву и Академији ме-
дицинских наука.

Подаци о академику Зорану Ковачевићу могу се наћи на интернет-странама САНУ https://www.sanu.ac.rs/
Clanstvo/Biografije/ZoranKovacevic.pdf и http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Clan.aspx?arg=978 , а библиографија 
у публикацијама Јованцаји М. Библиографија радова академика Зорана Ковачевића Нови Сад: САНУ Огра-
нак у Новом Саду; 2008. и Годишњак  САНУ за 2010. 2011; CXVII: 389–416.
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Основни биографски подаци. Владимир 
Костић је рођен 18. октобра 1953. године у Бео-
граду, где је завршио основну школу и гимна-
зију. Медицински факултет Универзитета у Бе-
ограду уписао је 1972. године, а завршио1978. с 
просечном оценом 10,00.

Стручно и научно усавршавање. После-
дипломске студије уписао је у Центру за мултидис-
циплинарне студије Универзитета у Београду (смер: 
неуробиологија), где је 1982. године одбранио маги-
старску тезу. Специјалистички испит из неуропси-
хијатрије положио је 1985. године. Докторску дисер-
тацију под насловом Изучавање метаболизма 
простагландина у исхемији мозга одбранио је 1986. 
године на Медицинском факултету у Београду. 

Током усавршавања радио је неколико година 
у Лабораторији за изучавање исхемије мозга 
(проф. Б. Б. Мршуља, Институт за медицинску би-
охемију Медицинског факултета Универзитета у 
Београду), два месеца током 1987. године у болни-
ци Мидлсекс у Лондону (проф. G. Stern и проф. А. 
Lees), затим 15 месеци током 1989. и 1990. године 
као стипендиста Фулбрајтовог програма у звању 
гостујућег професора у Институту за неурологију 
Универзитета Колумбија у Њујорку (проф. S. 
Fahn), а потом још 15 месеци 1995/96. године у ис-
тој институцији као гостујући научник-истражи-
вач (проф. S. Fahn и проф. S. Przedborski).

Избор у наставничка звања и наставна делат-
ност. У звање асистента на Катедри неурологије 
Медицинског факултета Универзитета у Београду 
изабран је 1987, а редовног професора 2001. годи-
не. Предавао је неурологију на Медицинском фа-
култету у Београду студентима редовних и после-
дипломских студија, као и делове неуронаука на 
Фармацеутском и Биолошком факултету Универ-
зитета у Београду. Гостујући је професор универ-
зитета у Новом Саду и Скопљу.

Био је ментор у изради 20 одбрањених маги-
старских теза и 20 докторских дисертација. По-
зиван је да учествује као референт у изборима 
наставника на Универзитету Колумбија у 
Њујорку и на Медицинском факултету у Хаифи, 
као члан комисије за одбрану докторске тезе на 
Универзитету у Аалборгу (Данска).

На Медицинском факултету и Универзитету у 
Београду обављао је низ значајних функција: од 
2002. до 2004. године био је декан Медицинског 
факултета, од 2004. до 2006. године председник 
Савета Универзитета у Београду, а од 2015. је члан 
Националног комитета за високо образовање.

Стручна делатност. Од 1980. године радио је 
на Клиници за неурологију Клиничког центра 
Србије. Био је начелник Одељења за неуродеге-
неративне болести од 1989. године, а директор 
Клинике од 2000. до 2015. године.

Проф. Костић је оснивач поља истраживања 
неуродегенеративних болести, посебно поре-
мећаја покрета у нашој средини; увео је у меди-
цинску примену инјицирање ботулинског то-
ксина; оснивач је Лабораторије за генетску мо-
лекуларну дијагностику неуролошких болести 
и Лабораторије за хуману неурофизиологију; 
један је од оснивача Центра за поремећаје па-
мћења и деменцију и др.

Научна делатност. Aутор је и коаутор више 
од 250 радова који су цитирани у међународним 
часописима на JCR листи, 17 поглавља у међуна-
родним и 46 поглавља у домаћим књигама и мо-
нографијама и 134 рада у домаћим часописима, 
од којих су многи цитирани у бази MEDLINE. 
Његови чланци и публикације цитирани су ви-
ше од 6.000 пута, а његови радови се цитирају у 
бројним књигама и уџбеницима.

Аутор је и коаутор седам књига, претежно 
уџбеничког типа, укључујући уџбеник неуроло-

Академик Владимир С. Костић 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1998. 

Члан Српске академије наука и уметности од 2000. 
Професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду
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гије и пропедевтику неуролошког прегледа за 
студенте медицине. 

Одржао је више од 100 предавања по позиву 
на међународним састанцима и универзитетима 
(Атина, Љубљана, Јерусалим, Њујорк, Инсбрук, 
Монтреал, Лимасол, Будимпешта, Букурешт, 
Брно, Солун, Никозија, Трст, Салцбург, Менор-
ка, Либек, Софија, Грац, Вашингтон, Новоси-
бирск, Москва, Мадрид, Париз, Петроград, Кјо-
то, Вирцбург, Брисел, Стреза, Ферара, Грац, Чи-
каго, Дрезден, Пиза, Берлин, Ефори Норд, 
Загреб, Осијек, Барселона). 

Одржава сталну сарадњу с истраживачким 
групама у Њујорку, Либеку, Милану и Москви. 
Под његовим менторством више од 20 младих 
истраживача усавршавало се у врхунским свет-
ским центрима и лабораторијама.

У континуитету од 1991. године руководи 
бројним научноистраживачким пројектима. 
Био је оцењивач научних пројеката пријављених 
код Министарства за просвету, науку и техно-
лошки развој Републике Србије, Израелске фон-
дације за науку, UK Parkinson и International 
Dystonia Association итд.

Био је председник Матичног одбора за би-
омедицинске науке Министарстава науке и 
технолошког развоја Републике Србије, члан 
Националног савета за науку, председник На-
ционалног комитета за водиче добре клиничке 
праксе и др.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва, на чијим секцијама 
је одржао многа предавања и био члан његових 
различитих тела. 

Почасни је председник Друштва неуролога 
Србије од 2015. године, чији председник је био 
од 2004, као и почасни председник Друштва не-
уролога Републике Српске. Члан је бројних до-
маћих и међународних стручно-научних 
друштава, у оквиру којих је био члан Међуна-
родног комитета Међународног удружења неу-
ропсихијатара, члан Извршног одбора Европ-
ског друштва за неурофармакологију и Удру-
жења неуролошких друштава Медитерана, члан 
Научног комитета Друштва за поремећаје мото-

рике, а тренутно је члан Европског комитета 
овог друштва. Члан је Међународног научног 
комитета Society for the Study of Neuroprotection 
and Neuroplasticity (од 2010), Комитета Дунав-
ског неуролошког симпозијума и др.

Организатор је или је учествовао у организа-
цији бројних домаћих и међународних састана-
ка и конгреса.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је или је тренутно члан уређивачких од-
бора часописа Movement Disorders (2004–2006), 
Journal of Neurology, Focus on Parkinson’s Disease, 
Degenerative Neurological and Neuromuscular 
Disease, Current Treatment Options in Neurology, 
Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, 
Romanian Journal of Neurology, Scripta Periodica 
(Медицински универзитет у Софији), Српски 
архив за целокупно лекарство, Војносанитет–
ски преглед и др. Рецензент је радова у многим 
међународним часописима.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1998. године, а за редовног 2000. Био 
је члан Секретаријата Научне групе за интерну 
медицину (2000–2002) и члан Председништва 
Академије (2003–2006). Организовао је научни 
скуп Академије Генетичка основа неуролошких 
болести (1999).

Чланство и активности у Српској акаде-
мији наука и уметности. За дописног члана 
Српске академије наука и уметности изабран је 
2000, а за редовног 2006. године. Од 2015. године 
обавља дужност председника Српске академије 
наука и уметности.

Награде и признања. За научноистраживач-
ки рад награђен је Октобарском наградом Града 
Београда (1988, 1994) и Наградом за научни рад 
Српског лекарског друштва (1997). Добитник је 
Награде „Проф. др Војислав Стојановић“ Удру-
жења универзитетских професора и научника 
Србије (2010). Први је добитник Награде за све-
укупни научни допринос, коју је установио Ме-
дицински факултет Универзитета у Београду 
2011. године, као и Награде „Лаза Лазаревић“ 
Друштва неуролога Србије 2013. године.

Подаци о академику Владимиру Костићу могу се наћи на интернет-страни Српске академије наука и умет-
ности: Владимир Костић, председник САНУ, http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Clan.aspx?arg=1000
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Основни биографски подаци. Радојка Ко-
цијанчић је рођена 15. децембра 1943. године у 
Баћевцу, у општини Барајево, у службеничкој 
породици. Основну школу завршила је у Бараје-
ву, а XI гимназију у Београду са одличним успе-
хом. Медицински факултет Универзитета у Бе-
ограду уписала је школске 1962/63. године, а 
дипломирала 1967. године као одличан студент. 
Лекарски стаж је завршила 1968. у Београду, 
када је положила и стручни испит.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из хигијене положила је 1975, а 
из психијатрије 1986. године с одличним успе-
хом. Супспецијалиста је исхране. Магистрирала 
је 1972. године на Медицинском факултету у Бе-
ограду. Докторску дисертацију под насловом 
Специфичности у психофизичком развоју и мор-
бидитету ученика школа за квалификоване рад–
нике одбранила је 1976. године једногласно с 
одличним успехом.

Усавршавала се у Блексбургу, у држави Вир-
џинија (САД) 1985. године.

Избор у научна и наставничка звања и нас-
тавна делатност. За стручног сарадника Хигијен-
ског института Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду изабрана је 1969. године, а ре-
изабрана 1972. Исте године изабрана је за асис-
тента, у звање доцента 1977, ванредног професо-
ра 1982, а од 1988. године је редовни професор на 
предмету Хигијена на Медицинском факултету у 
Београду. За сва звања имала је и реизборе.

Др Коцијанчић је учествовала у свим видови-
ма практичне, семинарске и теоретске наставе, 
као и наставе примарне здравствене заштите за 
студенте београдског Медицинског факултета, 
уз велику мотивацију за рад са студентима, што 
је испољила као продекан за редовну наставу 
(1984–1987). 

Оснивач је и дугогодишњи шеф последиплом-
ске Катедре за школску хигијену и психофизио-
логију раста и развоја. Неколико пута је била и 
шеф Катедре за хигијену. Била је председавајући 
биомедицинске групације Универзитета у 
Београду.

Поред рада на Медицинском факултету у Бе-
ограду била је предавач на медицинским факул-
тетима у Приштини, Крагујевцу и Фочи, као и 
предавач и шеф Катедре хигијене на Медицин-
ском факултету у Подгорици од њеног осни-
вања. Такође је била професор на Belgrade Me-
dical School for Foreign Students in English. 

Била је ментор у изради 35 магистарских теза 
и специјалистичких радова и 21 докторске 
дисертације.

Здравствена делатност. Здравствену делат-
ност је развила радећи у Саветовалишту за мен-
тално здравље младих при Институту за хигије-
ну и медицинску екологију Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду, кроз који пролази 
велики број пацијената.

Научна делатност. Објавила је 240 радова у 
страним и домаћим часописима и књигама. Ко-
аутор је шест монографија и аутор 50 поглaвља 
у књигама и уџбеницима (четири на енглеском 
језику). Уредник је уџбеника Хигијена (2002), 
који је изашао после 30 година, док је друго из-
дање објављено 2009. године. Њен М научне 
компетентности је 401. Њени чланци и публи-
кације цитирани су више од 100 пута.

Први почеци истраживања су настали у ве-
ликој, десетогодишњој, лонгитудиналној сту-
дији етиологије, тока, рехабилитације и исхода 
цереброваскуларних акцидената, која се спро-
водила у Рочестеру, у САД (руководилац проф. 
B. Berg) и Београду (проф. М. Савићевић), у којој 
је др Коцијанчић привржено дала свој изузетан 

Проф. др Радојка Коцијанчић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1998. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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допринос. После тога наставила је да као главни 
истраживач води пројекат у којем се пореде ис-
траживања такозване STROKE инциденције, 
између деноминатора Београда, Рочестера и 
Боке Которске. 

Др Коцијанчић је дуго проучавала чиниоце 
ризика који делују у различитим индустријским 
гранама, али и исхрану, услове живота, дело-
вање тешких метала, азбеста и пестицида и у 
сеоском региону. То су велики пројекти Мала-
даптација и њене последице (пројекат Србије, 
Босне и Херцеговине и Хрватске) и Евалуација 
ефикасности примењених превентивних мера 
на сеоском региону, којим је сама руководила.

Најуже подручје делатности др Коцијанчић 
су деца и адолесценти, најосетљивије категорије 
сваке популације, па су и радови и пројекти, као 
и здравствена делатност у споју менталне хи-
гијене и психијатрије – велики допринос у очу-
вању здравља ове популације. Истраживања из 
ових области се постављају епидемиолошки ши-
роко, методично, уз веома велику истраживачку 
критичност при доношењу закључака, а посебно 
у погледу онога што је пролазно у развојном пе-
риоду, шта је заиста кризно, а шта болесно. Др 
Коцијанчић је вршила веома честе скрининге у 
откривању неуротичности адолесцената, али и 
других поремећаја, психопатија, и доследно ра-
дила на њиховој могућој превенцији.

Поред објављених и цитираних радова из 
ових области, др Коцијанчић је учествовала на 
бројним конгресима, било као предавач по по-
зиву, модератор округлог стола или предавач: у 
Ричмонду, Винипегу, Торонту, Риму, Напуљу, 
Хајделбергу, Мадриду, Будимпешти, Даблину, 
Бечу, Софији, Атини, Каиру, Истанбулу и у мно-
гим градовима у нашој земљи.

Др Радојка Коцијанчић је осим истраживачког 
смисла показала и пуно кооперативности за тим-
ски рад. Као афирмисани самостални главни ис-
траживач руководила је следећим научноистра-
живачким пројектима које је, поред осталих, фи-
нансирала и Републичка заједница науке СР Ср-
бије: Утицај услова живота и рада на психофи-
зички развој и оболевања ученика у привреди 
(1970–1974), Стари у саобраћају (1975–1976), 
Евалуација ефикасности превентивних мера на 
сеоском региону (1976–1978), Коронарна болест, 
артеријска хипертензија и апоплексија церебри 
– упоредна петогодишња студија по уговору Са-
везног завода за међународну сарадњу и техничку 

помоћ и Владе САД (1973–1978), Специфичности 
оболевања и повређивања млађих радника као нај-
чешћи узроци апсентизма (1988–1992), Специфич-
ни услови рада младих у пољопривреди (1989–1990), 
Систематски прегледи младих – пропусти и по-
следице професионалних селекција (1990–1992), 
Маладаптација адолесцената (1992–1995) и Про-
блеми неуротичности младих (1998–2000). Била је 
сарадник у пројектима: Маладаптација и њене 
последице. Савезни Завод за координацију научне 
делатности, пројекат у три републике (1968–
1970), Утицај комуналне буке на психосоматско 
здравље (1972–1973), Епидемиологија настанка и 
рехабилитација оболелих од церебралне апоплек-
сије, упоредна студија Рочестера (САД) и Београда 
(1970–1975), Клиничко-епидемиолошки и токсико-
лошки значај одређивања тешких метала у био-
лошким течностима и коси са аспекта заштите 
радне и животне средине (1977–1979) и Апсенти-
зам код старијих радника (1988–1992).

Проф. др Радојка Коцијанчић је поред уче-
ствовања на бројним међународним и домаћим 
конгресима и симпозијумима учествовала и у 
организовању Међународног научног скупа о 
церебралној апоплексији, Осмог конгреса пре-
вентивне медицине Југославије с међународним 
учешћем, Деветог међународног конгреса Пре-
вентивне и социјалне медицине, Конгреса лека-
ра отаџбине и дијаспоре, Деветог конгреса Пре-
вентивне медицине Југославије с међународним 
учешћем и многих других скупова.

Друштвена делатност. Током студија била је 
потпредседник Одбора СС Београда Универзи-
тета у Београду, члан универзитетског Савета и 
Републичког и Централног одбора студената 
Југославије. 

Била је члан Комисије за науку Скупштине 
СФРЈ и Републичког комитета и Фонда за науку, 
делегат Скупштине Србије и члан Председни-
штва Синдиката Југославије. 

Била је директор Института за хигијену и 
медицинску екологију Медицинског факултета 
Универзитета у Београду у неколико мандата. 

Као продекан за наставу водила је интегра-
цију тада Клиничког центра Медицинског 
факултета.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Активан 
је члан Српског лекарског друштва и члан Пре-
вентивне секције. Члан је Председништва Срп-
ског лекарског друштва.
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Члан је Председништва Удружења за превен-
тивну медицину. Била је генерални секретар и 
председник Савеза лекарских друштава Србије 
и Црне Горе. 

Члан је International Education (IE) од 1993. годи-
не – где је учланила Синдикат образовања Србије 
и Црне Горе (једина међународна организација у 
којој је тада била наша земља) и Међународног уд-
ружења за превентивну медицину (IFHPSM).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Члан је Уређивачког одбора часописа Српски 
архив за целокупно лекарство.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабрана је 1998. године, а за редовног 2004. 
Била је члан Секретаријата Научне групе за пре-
вентивну и мултидисциплинарну медицину 
(2003–2006) и члан Председништва ове научне 
групе (2004–2007), а сада је генерални секретар 
Академије (од 2008. године).

У оквиру активности Академије медицин-
ских наука организовала је научне скупове Чи-
ниоци превенције у заштити менталног здра-
вља адолесцената (2004) и Заштита менталног 
здравља деце и адолесцената (2011) и била пре-
давач на неколико научних и едукативних ску-
пова Академије, као и циклуса предавања које 
Академија организује у сарадњи с Коларчевом 
задужбином.

Награде и признања. Добитник је неколико 
награда и признања Српског лекарског друштва: 
годишње награде за примарну здравствену заш-
титу за књигу Енциклопедија здраве исхране 
(1996), Повеље (2012) и Награде за животно дело 
(2015).

Добитник је Спомен-плакете Београда за на-
уку (1987). Одликована је Орденом рада са злат-
ним венцем (1989). 

Њен покојни супруг је био професор Меди-
цинског факултета. Син и ћерка су лекари 
специјалисти. 

Проф. др Радојка Коцијанчић, генерални секретар Академије, на го-
дишњој скупштини Академије маја 2016. године. 
У радном председништву су слева надесно: проф. др Милорад Митковић, 
секретар Огранка Академије у Нишу, проф. др Светолик Аврамов, пред-
седник војвођанског огранка Академије, проф. др Павле Миленковић, 
председник Академије, и проф. др Атанасије Таса Марковић, потпред-
седник Академије

Подаци о проф. др Радојки Коцијанчић могу се наћи у едицији Ко је ко у Србији. Београд, 1985; Личност 
године 1997 Америчког биографског института и биографском лексикону Милановић М. Познати српски 
лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005.
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Основни биографски подаци. Боривоје 
Крејовић је рођен 31. децембра 1932. године у 
Сирогојну на Златибору. Матурирао је 1951. го-
дине у Ужичкој гимназији. Исте године уписао 
је Медицински факултет Универзитета у Београ-
ду и дипломирао1959. године. 

Као млад лекар руководио је током 1961. го-
дине Санитетском службом Главног штаба ом-
ладинских радних бригада на изградњи ауто-пу-
та кроз Грделичку клисуру. Од краја 1961. до 
1964. године обављао је дужност директора До-
ма здравља у Чајетини, када је основао и постао 
први руководилац Лечилишта за хипертиреозу 
на Златибору.

Стручно и научно усавршавање. Оторино-
ларингологију је специјализирао од 1964. до 
1968. године у Београду и Аустрији. Докторску 
дисертацију под насловом Значај избора хи-
руршке методе у лечењу злоћудних тумора ла-
ринкса одбранио је 1981. године на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду.

Избор у наставничка звања и наставна делат-
ност. У звање асистента изабран је 1972. године на 
Стоматолошком факултету Универзитета у Бео-
граду, а 1977. године на Медицинском факултету, 
на Катедри оториноларингологије. У звање доцен-
та на Медицинском факултету у Београду изабран 
је 1981, у звање ванредног професора 1985, а редо-
вног професора 1991. године. Поред наставе сту-
дентима редовних студија медицине обављао је и 
наставу на последипломским студијама.

У периоду 1987–1991. године био је шеф Ка-
тедре за последипломску наставу из оторинола-
рингологије, а од 1991. до 2000. године шеф Ка-
тедре за редовну наставу оториноларингологије 
и максилофацијалне хирургије. Функцију пред-
седника Комисије за специјалистички испит из 
оториноларингологије вршио је у периоду 1986–

2001. године, а од 1988. до 2001. године био је 
председник Комисије за усмени магистарски 
испит и Комисије за ужу здравствену специја-
лизацију из фонијатрије.

Проф. Крејовић је био ментор у изради седам 
магистарских радова и девет докторских дисер-
тација на Медицинском факултету у Београду.

Био је члан Скупштине и члан Савета Меди-
цинског факултета и председник Савета Де-
фектолошког факултета у Београду.

Стручна делатност. Своју каријеру на Ото-
риноларинголошкој клиници Медицинског фа-
култета у Београду започео је 1964. као лекар на 
специјализацији, а од 1968. године наставио као 
лекар-специјалиста. Начелник одељења Отори-
ноларинголошке клинике постао је 1974. године. 
За директора Института за оториноларинголо-
гију и максилофацијалну хирургију Клиничког 
центра Србије изабран је 1983. године и њиме 
руководио до одласка у пензију септембра 2000. 
године.

Посебне области његовог стручног и научног 
интересовања биле су оториноларинголошка 
онкологија, хируршка терапија малигних тумо-
ра ларинкса и врата, козервацијско-реконструк-
тивна хирургија, трауматологија и ургентна хи-
рургија у оториноларингологији. Крајем седам-
десетих година прошлог века реафирмисао је 
хируршку терапију и инаугурисао функцијску и 
реконструктивну хирургију малигних тумора 
ларинкса у Србији.

Научна делатност. Објавио је више од 250 ра-
дова у домаћим и међународним часописима, 
конгресним зборницима и монографијама. Коау-
тор је уџбеника Оториноларингологија са макси-
лофацијалном патологијом за студенте медицине, 
уџбеника за последипломске студије Оторинола-
рингологија – кирургија усне шупљине, ждријела, 

Проф. др Боривоје Крејовић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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грла и врата са И. Падованом и сарадницима из 
Загреба, монографије Иновације у хируршком 
третману ждрелних фистула са В. Церовац-Сре-
мачки и поглавља у четири књиге из оторинола-
рингологије и хирургије. Аутор је монографије 
Сећања и записи из прошлости српске оторино-
ларингологије, прве објављене публикације о ис-
торији српске оториноларингологије.

Био је истраживач у научноистраживачким 
пројектима, а из једног је проистекла поменута 
монографија Иновације у хируршком третману 
ждрелних фистула. Руководио је двама међуна-
родним научноистраживачким пројектима – о 
оштећењима слуха, о лечењу и о развоја слуха и 
говора – које су финансирали Заједница науке 
СР Србије и Министарство образовања Сје-
дињених Америчких Држава.

Активности у републичким телима за науку 
и здравство. Био је председник Одбора меди-
цинских наука Министарства за науку и техно-
логију Владе Републике Србије (1998–2000), 
председник Републичке стручне комисије за 
оториноларингологију (1990–2000), члан Струч-
ног одбора за здравствену заштиту Министар-
ства здравља (1989–2000) и председник Савета 
Фонда за здравствено осигурање Београда 
(1986–1989).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1960. године и 
његове Оториноларинголошке секције. Био је 
члан Председништва Оториноларинголошке 
сек ције од 1976. године, председник Председни-
штва ове секције (1986–1989) и члан Председни-
штва Онколошке секције (1992–2000). Такође је 
био члан Извршног одбора Председништва 
Српског лекарског друштва (1996–2000).

Редовни је члан Научног друштва за историју 
здравствене културе Србије од 1994. године.

У периоду 1986–1991. године био је члан 
Председништва Удружења оториноларинголога 
Југославије, а по његовом распаду основао је Уд-
ружење оториноларинголога Савезне Републике 
Југославије и био његов први председник од 
1992. до 1995. године.

Активно је учествовао на бројним стручним 
скуповима и конгресима оториноларинголога 
Југославије – од VIII конгреса у Охриду 1968. до 

XIII конгреса у Приштини 1988. године, где је 
био носилац главне теме. Био је организатор и 
председник XIV конгреса, првог по распаду 
СФРЈ, 1994. године у Београду и носилац главне 
теме и преседник Научног одбора XV конгреса 
1998. године у Нишу.

Инострани је члан Société Française d’Oto-
Rhino-Laryngologie et de chirurgie de la face et du 
cou од 1978. и почасни члан од 1998. године. 
Члан је International Federation of Oto-Rhino-La-
ryngological Societies од 1992. године.

Учествовао је у раду европских и светских 
конгреса оториноларинголога у Будимпешти 
(1981), Паризу (1988), Мадриду (1989), Сан 
Франциску (1996), Сиднеју (1997), Кејп Тауну 
(1997), Пекингу (1998), Хонгконгу (1998) и Буе-
нос Ајресу (1999). Такође је учествовао на неко-
лико грчко-југословенских конгреса оторинола-
ринголога и на свим конгресима Удружења 
француских оториноларинголога и цервикофа-
цијалних хирурга у Паризу (1978–2000).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Поводом стогодишњице српске оторинола-
рингологије 1994. године основао је први српски 
оториноларинголошки часопис Acta otorhinola-
ry ngologica Serbica и био главни и одговорни 
уредник до 2002. године. Члан је уређивачког 
одбора часописа Acta Chirugica Iugoslavica, а био 
је и члан Уређивачког одбора Symposia ORL Yu-
goslavica из Загреба до 1992. године.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Ванредни члан Академије медицинских наука 
постао је 1992. године, а за редовног члана иза-
бран је 1996. Члан је Секретаријата хируршке 
групе од 2001. године. Од 2007. члан је Председ-
ништва Академије.

Награде и признања. За рад у Српском ле-
карском друштву добио је неколико признања: 
Захвалницу (1972), Плакету (1986), Повељу 
(1989) и Награду за животно дело  (2012).

Добитник је Плакете Савеза лекарских дру-
штава Југославије (1976). За доприносе развоју 
српског здравства награђен је Сребрном плаке-
том града Београда и Повељом Удружења Ужи-
чана у Београду. Одликован је Орденом рада са 
златним венцем (1984) и Орденом заслуга за 
народ (1988).
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Основни биографски подаци. Зоран Латко-
вић је рођен 1944. године у Београду, где је завр-
шио основну и средњу школу с одличним успе-
хом. Матурирао је 1962. године у XIV београд-
ској гимназији са матурским радом Логаритми, 
логаритамске функције и једначине. На Меди-
цински факултет Универзитета у Београду упи-
сао се 1962, а дипломирао у јулу 1968. године са 
средњом оценом 8,47.

Током студија био је ангажован и на стручном 
и на друштвеном плану. Аутор је студентских 
радова из области патологије тумора ока Прилог 
познавању ретинобластома код нас и Прилог 
проучавању пигментних тумора конјунктиве 
ока (ментор за оба рада била је проф. др Олга 
Литричин), која су изложена на савезним сту-
дентским конгресима, од којих је први добио 
прву награду жирија и публикован је у часопису 
Медицински подмладак. На завршним годинама 
студија волонтерски је пуне две године своје сло-
бодно време проводио на Хируршком одељењу 
Онколошког института, помажући малобројним 
хирурзима и стичући прва практична знања из 
области лечења тумора. Одмах по оснивању 
Друштва Србије за борбу против рака (1967) ор-
ганизовао је Студентску секцију за борбу против 
рака и водио је до завршетка студија. Добитник 
је двеју награда за успешан рад на стручном и 
друштвеном плану – Априлске награде Универ-
зитета (1967) и Специјалне награде Савеза сту-
дената (1968). У средњој школи и током студија 
учествовао је на четири савезне радне акције, два 
пута као ударник.

Стручно и научно усавршавање. После од-
служења војног рока и завршеног обавезног ле-
карског стажа радио је око две године као лекар 
опште медицине у Оџаку, у Босни и Херцегови-
ни. То је време када је у Оџаку, захваљујући енту-

зијазму и неизмерном залагању четворице мла-
дих лекара вршњака, у врло кратком периоду 
унапређена здравствена заштита, па је ова врло 
запостављена средина од запуштене здравствене 
станице без сталног лекара напредовала до нај-
модернијег дома здравља са сталним дежур-
ством, више диспанзера, истуреним сеоским 
амбулантама, савременом апотеком и неколико 
специјалистичких служби. То је период када је др 
Зоран Латковић на тежак, али ефикасан начин 
стицао практична искуства и постајао лекар.

На Клинику за очне болести Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду (сада: Клиника 
за офталмологију Клиничког центра Србије) 
примљен је 1972. године. Специјалистички испит 
из офталмологије положио је с одличним успе-
хом јула 1975. године (пред трочланом комиси-
јом коју су чинили проф. Литричин, проф. Бла-
гојевић и доц. Паруновић). У октобру 1975. одо-
брена му је специјализација из области патолош-
ке анатомије. Специјалистички испит положио 
је с одличним успехом у јануару 1979. на Инсти-
туту за патологију Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду. Последипломске студије из 
области тумора очних капака започео је 1972. 
године, а магистарску тезу с темом Диферен-
цијална дијагноза тумора очних капака епител-
ног порекла одбранио је у јулу 1978. на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду. Док-
торску дисертацију под насловом Дијагностички 
и терапијски значај двојних лезија на очним 
капцима одбранио је у мају 1986. године на Ме-
дицинском факултету Универзитета у Београду.

Као стипендиста Владе Краљевине Данске, др 
Латковић је 1979. године провео четири месеца 
на стручном усавршавању на Институту за па-
тологију ока Универзитета у Копенхагену. Бора-
вак у Данској искористио је да успостави блиске 

Проф. др Зоран Латковић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1998.

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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контакте с офталмолозима и патолозима у Фин-
ској и Шведској, које је и касније наставио да 
одржава. Неколико пута био је на студијским 
боравцима у Берлину и Лајпцигу, најдуже 1984. 
године, када је боравак био посвећен усвајању 
технике контактне зрачне терапије интраоку-
ларних тумора, која је касније код нас с успехом 
примењивана.

Избор у наставничка звања. За асистента за 
предмет Офталмологија на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду изабран је у јану-
ару 1979. године, а реизабран 1982. и 1985. За до-
цента је изабран 1987, за ванредног професора 
1992, а за редовног професора 1997. године.

Наставна делатност и активности на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду. 
Као члан Катедре офталмологије, редовно је 
учествовао у извођењу теоријске и практичне 
наставе у Београду, а током дужег времена и у 
Крагујевцу. Сходно плану и програму наставе, 
годинама је држао предавања на последиплом-
ском курсу за магистеријум из офталмологије и 
на курсевима за здравствену специјализацију, 
пре свега из области анатомије, хистологије и 
ембриологије ока, офталмопатологије и офтал-
моонкологије. Био је члан интердисциплинар-
них катедара онкологије, ембриологије и генети-
ке на Медицинском факултету у Београду. Годи-
нама је редовно држао предавања из области 
офталмопатологије у оквиру специјализације 
патологије на Институту за патологију Војноме-
дицинске академије у Београду.

Био је ментор и коментор при изради неко-
лико магистарских теза и докторских дисерта-
ција на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду и на Војномедицинској академији.

Био је активно ангажован на Медицинском 
факултету још од раних студентских дана, а кас-
није је био члан бројних комисија и одбора, у два 
сазива члан Скупштине факултета и продекан 
за редовну наставу (2002–2004). Руководио је 
Кадровском комисијом (данас: Комисија за име-
новања и унапређења наставника), Комисијом 
за праћење реформе наставе и Комисијом за ак-
редитацију наставних планова и програма, а био 
је и омбудсман на Факултету (2007–2009), члан 
Етичког комитета Медицинског факултета и 
члан Савета Факултета.

Од 2009. до 2014. године био је члан првог са-
зива Здравственог савета Србије као представ-
ник Медицинског факултета и активно је учест-
вовао у његовом раду.

Рад на Клници за очне болести и допринос 
развоју офталмопатологије. Од 1. марта 1972. 
године до одласка у пензију др Латковић је радио 
на Клиници за очне болести Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду (сада: Клиника 
за офталмологију Клиничког центра Србије), 
прво као клинички лекар, затим као лекар на спе-
цијализацији, и коначно као специјалиста офтал-
мологије. Од доласка на Клинику превасходно је 
радио на проблемима везаним за туморе ока. Та-
кође, посебно се бавио клиничком епидемиоло-
гијом, дијагностиком и лечењем тумора очних 
капака, хируршким лечењем тумора веж њаче 
(посебно ексцизијама без пластике и блок ексци-
зијама праћеним склерокератопластиком), дијаг-
ностиком и лечењем тумора орбите, те хирурш-
ким и конзервативним лечењем интраокуларних 
тумора (локалне ексцизије, локална зрачна тера-
пија). Оснивач је Одељења за туморе ока на Ин-
ституту за очне болести Клиничког центра Ср-
бије. Тим одељењем је руководио 15 година. Био 
је водећи стручњак за дијагностиковање и ле-
чење тумора ока код нас. Посебно је заслужан на 
пољу хируршког лечења интраокуларних тумора 
(локалне ексцизије, које је код нас увела проф. 
Литричин 1968. године), увео је блок ексцизије и 
ексцизије без пластике код тумора вежњаче, а 
својевремено и контактну зрачну терапију ин-
траокуларних тумора код нас. Изузетно добро је 
познавао ретинобластом и туморе орбите дечјег 
доба.

Др Латковић је радио у Лабораторији за пато-
логију ока свакодневно од свог доласка на Кли-
нику до одласка у пензију, а највећи део тог вре-
мена као једини школовани офталмопатолог у 
земљи. Лабораторија за патологију ока, коју је 
1951. године основала проф. др Олга Литричин, 
и даље је једина на овим просторима и успешно 
наставља с радом (сада са трећом генерацијом 
школованих офталмопатолога – др Д. М. Ра-
шић). Као руководилац најстарије лабораторије 
за клиничку патологију и тада најстарији пато-
лог, постављен је 1993. године за директора 
Службе за патологију Клиничког центра Србије. 
Службом је руководио у врло тешким и сложе-
ним околностима до 1999. године, када је на ње-
гов предлог Служба расформирана, а све лабо-
раторије су враћене у надлежност матичних 
клиника које су их и основале.

На Клиници, проф. Латковић је био оснивач 
и начелник Одељења за туморе ока (1987–2002), 
руководилац Офталмопатолошке лабораторије 
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(1979–2009), помоћник директора Клинике за 
здравствену делатност (1988–1993) и помоћник 
директора Клинике за научнонаставну делат-
ност (2005–2007). Био је и члан Научног савета 
Клиничког центра Србије. Пензионисан је 2009. 
као саветник на Клиници и руководилац Полик-
линике Клинике за очне болести.

Одласком у пензију престао је активно да се 
бави и офталмологијом и патологијом, а повукао 
се и из активног чланства у Европском офталмо-
патолошком друштву – ЕОРЅ (остаје Emeritus 
member) у уверењу да је за 40 година рада допринео 
колико је могао да медицински радници поштују 
своју професију и једни друге, да поштују установу 
у којој раде и допринесу колико могу даљем на-
претку те установе, као и да сви заједно поштују 
болеснике које лече, односећи се према њима, у 
сваком тренутку, као према људима (а не као пре-
ма пацијентима). Високо ценећи своје сараднике 
(посебно медицинске сестре и њихов немерљив 
допринос лечењу болесника), проф. Латковић није 
пропустио ниједну прилику да не подсети млађе 
на значај и заслуге ранијих генерација лекара, на 
чијим раменима смо сви расли, јер ништа не по-
чиње од нас и ништа није јуче измишљено.

Научна делатност. Прве радове из области 
клинике и патологије тумора ока објавио је још 
као студент (1967). Досад је публиковао 220 
стручних и научних радова из различитих обла-
сти офталмологије (пре свега, из области пато-
логије ока, тумора ока, епидемиологије очних 
болести, експерименталне офталмологије и оф-
талмохирургије), од чега осам радова у часопи-
сима цитираним у Current Contents или Journal 
Citation Reports, седам радова у другим страним 
публикацијама, док је 63 рада штампао у целини 
у домаћим часописима (међу којима су и они 
које сам сматра својим највреднијим публика-
цијама). Учествовао је у писању 14 књига, мо-
нографија и уџбеника, где је у три био једини 
аутор: Тумори очних капака – диференцијална 
дијагноза тумора епителног порекла (1983), Око 
и очне болести (1990), која је преведна на пољски 
језик и издата и у Пољској (Oko i choroby oka, 
1990), и Основи ембриологије ока. Био је уредник 
превода на српски језик капиталног дела Ј. Ј. 
Канског Клиничка офталмологија (2004).

У периоду 1991–1995. године учествовао је као 
истраживач сарадник у научном пројекту бр. 
1301 – Еколошко-епидемиолошка истраживања 
у медицини (у делу који се односи на офталмоло-
гију), чији је руководилац био проф. др Зоран 

Радовановић. У периоду 1996–2000. године био 
је руководилац потпројекта Тумори ока и друге 
очне болести (у наставку истог пројекта), којима 
је руководила проф. др Ивана Јевремовић.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1972. године и 
отада активно учествује у стручном раду њего-
вих секција за офталмологију и за патологију. У 
неколико наврата излагао је стручне радове на 
састанцима обеју секција, у два мандата био је 
секретар Офталмолошке секције, а у по једном 
мандату члан Председништва једне и друге 
секције.

Године 1993. добио је Диплому Српског ле-
карског друштва за дугогодишњи рад и изван-
редне заслуге.

Од 1993. до 1998. године био је председник 
Удружења офталмолога Југославије.

Године 1982. изабран је (у јакој конкуренцији) 
за једног од 35 редовних чланова Европског оф-
талмопатолошког друштва (ЕОРЅ) и пуних 26 
година био активан и цењен члан овог удружења. 
Као почасни гост из Европе представљао је ЕОРЅ 
на састанку Америчког друштва за патологију 
ока (Verhoeff-Zimmerman Society) 2000. године у 
Вашингтону. Године 1978. учествовао је у органи-
зацији првог састанка, а 2004. је организовао дру-
ги годишњи састанак ЕОРЅ у Београду.

Чланство у уређивачким одборима часо-
писа. Био је дугогодишњи члан редакције Acta 
Clinica и уредник једне свеске тог часописа 
(Превентабилно слепило, вол. 5, бр. 2, 2005). 
Био је уредник националног офталмолошког 
часописа Acta Ophthalmologica од 2002. до 2009. 
и две године (2014–2015) заменик главног и од-
говорног уредника Српског архива за целокупно 
лекарство.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1998. године, а за редовног 2013. Био 
је секретар Хируршке научне групе Академије у 
једном мандату и члан Председништва Акаде-
мије у два мандата (2008–2015). Учествовао је у 
припреми неколико едукационих курсева и одр-
жао бројна предавања у организацији Акаде-
мије. Коуредник је монографије Обољења ока у 
пракси лекара породичне медицине, која је обја-
вљена у оквиру Монографија научних скупова 
АМН СЛД (2008), и члан Уређивачког одбора 
ове серијске публикације.
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Основни биографски подаци. Лазар Лепшано-
виће је рођен 22. марта 1932. године у Добановци-
ма, у учитељској породици пореклом из подунав-
ског сремског села Сурдука. Основну школу и гим-
назију завршио је у Земуну као најбољи ђак генера-
ције. На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду дипломирао је 1958. године са средњом 
оценом 9,14. По завршеном двоипогодишњем ле-
карском стажу запослио се као лекар опште меди-
цине у Дому здравља у Инђији. Неколико година је 
био стални лекар у Стационару овог дома здравља, 
у који је било укључено и ванболничко породи-
лиште. С управником Дома здравља основао је Ак-
тив лекара у Инђији у оквиру Подружнице Српског 
лекарског друштва у Сремској Митровици, офор-
мио мању стручну библиотеку у Дому и у то време 
објавио своје прве стручне радове.

Стручно и научно усавршавање. Године 
1962. примљен је на Клинику за интерне болести 
Медицинског факултета Универзитета у Новом 
Саду и ту започео специјализацију из интерне 
медицине. Специјалистички испит је положио 
1967. године. Докторску дисертацију под насло-
вом Функционално стање коре надбубрежне 
жлезде у одраслих особа оболелих од шећерне бо-
лести одбранио је 1977. на Медицинском факул-
тету Универзитета у Новом Саду. Поред других 
установа, усавршавао се на Ендокринолошкој 
клиници у Лиону, где је стекао звање assistant 
ẻtrangere Универзитета Claude Bernard. 

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента на предмету Интерна ме-
дицина Медицинског факултета Универзитета 
у Новом Саду изабран је 1969. године, за доцен-
та 1978, ванредног професора 1983, а редовног 
професора 1988. године.

У настави интерне медицине за студенте ме-
дицине и стоматологије учествовао је 34 године, 

почев од извођача вежби, преко асистента, до 
редовног професора. Непрестано је доприносио 
осавремењивању наставе у складу с новим науч-
ним сазнањима, а као редовни професор непре-
кидно је пратио практичну наставу, па се и сам 
активно укључивао у њено извођење. Осам го-
дина је био организатор и координатор теоријс-
ке и практичне наставе на Институту за интерне 
болести, укључујући последипломску наставу за 
лекаре на специјализацији.

Један је од покретача и организатора после-
дипломских студија из клиничке ендокриноло-
гије на Медицинском факултету Универзитета у 
Новом Саду и оснивач и руководилац Једносе-
местралних последипломских студија из дијабе-
тологије и метаболичких поремећаја (намење-
них првенствено лекарима који раде у саветова-
лиштима и диспанзерима за дијабетес широм 
Војводине). Предавао је и на магистарским и 
последипломским студијама из кардиологије, 
клиничке фармакологије, неуроендокриноло-
гије, гастроентерологије и хепатологије, неуро-
логије, педијатрије и офталмологије. Био је и 
предавач на последипломским студијама у Бео-
граду, Загребу, Нишу и Скопљу, као и на студија-
ма стоматологије у Лугану. 

Проф. Лепшановић је био председник Коми-
сије за полагање специјалистичког испита из 
интерне медицине и председник Комисије за 
полагање супспецијалистичког испита из ендок-
ринологије и дијабетологије. Био је такође пред-
седник Комисије за медицинске науке Универ-
зитета у Новом Саду (1993–1997). 

Године 1982. основао је издавачку делатност 
на Медицинском факултету у Новом Саду и био 
њен главни и одговорни уредник током шест 
година. У том периоду издато је више од 30 уџ-
беника, приручника, практикума и моногра-

Проф. др Лазар Лепшановић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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фија. Ова делатност ради и данас, а досад је обја-
вљено скоро 300 наслова.

Дао је велики допринос формирању и едука-
цији наставног кадра, што најбоље показује 
чињеница да је после одласка у пензију оставио 
за собом шест наставника ендокринологије и 
дијабетологије (три професора и три доцента). 
Био је ментор у изради више од 15 докторских 
дисертација и магистарских радова.

Стручна делатност. Од 1962. године до одлас-
ка у пензију 1997. непрекидно је радио на Клини-
ци, касније Институту за интерне болести у Но-
вом Саду, а од 1985. године до пензионисања био 
је управник ове установе. Заједно са проф. др 
Ковачем организовао је савремено конципирану 
Клинику и диспанзерску заштиту оболелих од 
шећерне болести, а дао је и велики допринос 
узорној организацији антидијабетичке службе 
на територији целе Војводине. Клиника је дуго 
година била центар за стручно усавршавање мла-
дих лекара, о чему сведоче бројне докторске ди-
сертације и магистарски радови урађени на Кли-
ници и организовање различитих облика после-
дипломског усавршавања из области клиничке 
ендокринологије и метаболичких поремећаја.

Научна делатност. Допринос оснивању и 
развоју липидологије. Аутор је или уредник 15 
књига и писац појединих поглавља у других 28 
уџбеника, приручника и монографија. Објавио 
је укупно 410 стручних и научних радова, од 
чега 243 in extenso, претежно у домаћим часопи-
сима (118) и зборницима радова (95), али и у 
међународним публикацијама (30).

Његове најзначајније књиге су: монографије 
Клиничка липидологија (2000), за коју је добио 
Октобарску награду Града Новог Сада, и Пови-
шени холестерол и атеросклероза (2003, 2009), 
обе у сарадњи с научним саветником др Љиља-
ном Лепшановић; затим Ендокринологија, у са-
радњи с проф. др Теодором Ковачем, са три увек 
битно измењена и допуњена издања (1982, 1988, 
1996), Метаболизам липопротеина и његови по-
ремећаји (1992), Метаболизам липопротеина и 
његови поремећаји 2 (1996), Практикум физичке 
дијагностике са основама пропедевтике, Водич 
кроз шећерну болест и друге. У сарадњи с пуб-
лицистом Милошем Јевтићем објавио је књигу 
Кроз тајне метаболизма. Разговори са Лазаром 
Лепшановићем (2006).

У коауторству с проф. др Ковачем написао је 
монографију Ендокринологија, која је прихваће-

на као уџбеник за лекаре на специјализацији и 
последипломским студијама. У њеном писању 
сарађивали су водећи ендокринолози тадашње 
Југославије и 15 врхунских стручњака из седам 
европских земаља и из Израела, а о њој је високу 
оцену дао проф. др Ролф Луфт, почасни председ-
ник Међународне дијабетолошке федерације и 
у два мандатна периода председник Комитета за 
доделу Нобелове награде за физиологију и меди-
цину. Уредник је Практикума физичке дијаг–
ностике са основама пропедевтике, који је досад 
доживео осам издања, а и данас се користи као 
званични уџбеник на Медицинском факултету 
Универзитета у Новом Саду.

У раној фази свог стручног и научноистра-
живачког рада посебно се бавио патологијом 
надбубрежних жлезда и поремећајима пролак-
тинске секреције аденохипофизе, и о томе обја-
вио међу првима радове у нашој средини. У кас-
нијој фази концентрисао је своје истраживачкo 
интересовање на три проблема посебно значајна 
за патологију војвођанске средине: шећерна бо-
лест, гојазност и поремећаји метаболизма липи-
да и липопротеина. Својим истраживањем по-
ремећајима метаболизма масти, бројним запа-
женим радовима у земљи и иностранству, орга-
низовањем првих шест југословенских симпо-
зијума о хиперлипопротеинемијама, значајним 
доприносом оснивању прве специјализоване 
лабораторије за изучавање липидских поре-
мећаја у нашој земљи, оснивањем прве специја-
листичке поликлиничке службе за липидске 
поремећаје код нас, објављивањем прве моно-
графије о липидским поремећајима на просто-
рима некадашње Југославије и ближег суседства 
и прве књиге о овим поремећајима намењене 
широкој читалачкој публици, те изузетно вели-
ком активношћу у раду Одбора за липиде, афи-
римисао се као водећи стручњак за ову пробле-
матику и као један од оснивача липидологије, 
засебне клиничке дисциплине у нашој земљи.

Био је носилац једног вишегодишњег научно-
истраживачког пројекта и четири вишегодишње 
и једногодишње научноистраживачке теме, а 
сарађивао је у десетак других научноистражи-
вачких тема и пројеката.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од завршетка студија 
1958. године. Члан је Секције за ендокринолошке 
поремећаје Друштва лекара Војводине Српског 
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лекарског друштва, Ендокринолошке секције 
Српског лекарског друштва, Удружења ендокри-
нолога Југославије и Удружења интерниста Југо-
славије, као и Интернистичке, Геријатријске и 
Секције за нуклеарну медицину Друштва лекара 
Војводине Српског лекарског друштва. Био је се-
кретар Подружнице за Нови Сад и председник 
Интернистичке и Секције за ендокринолошке и 
метаболичке поремећаје Друштва лекара Војво-
дине Српског лекарског друштва.

Током осам година, у два мандатна периода, 
био је члан Председништва Друштва лекара 
Војводине Српског лекарског друштва, у пери-
оду 1984–1986. године генерални секретар, 
1986–1988. потпредседник, а од 1988. до 1990. 
године председник Друштва лекара Војводине 
Српског лекарског друштва.

У периоду 1985–1988. године обављао је функ-
цију председника Удружења ендокринолога Југо-
славије. Био је такође члан Извршног одбора 
Председништва Српског лекарског друштва 
(1992–1996) и члан Председништва Савеза ле-
карских друштава Југославије (1988–1992).

Члан је многих страних стручних и научних 
удружења и друштава: Европског удружења за 
проучавање дијабетеса (EASD), Европског дру-
штва за атеросклерозу (EAS), Међународног 
друштва за атеросклерозу (IAS), Европског уд-
ружења за проучавање гојазности, Швајцарског 
ендокринолошког друштва и Немачког друштва 
за изучавање гојазности.

Активно се бави историјом медицине и члан је 
Научног друштва за историју здравствене културе 
Војводине, чији је био председник од 2003. до 2007. 
године. Члан је и Одбора за природне науке Мати-
це српске и уредништва његовог часописа.

Учествовао је у организацији бројних кон-
греса, симпозијума и научних скупова југосло-
венског и републичког значаја, међу којима су: 
Конгрес ендокринолога Југославије, Југословен-
ски ендокринолошки дани, првих шест југосло-
венских симпозијума о хиперлипопротеине-
мијама, међународни последипломски едука-
тивни симпозијуми Липидологија у свакој амбу-
ланти у Игалу (2003), три научна скупа у оквиру 
Академије медицинских наука Српског лекар-
ског друштва и други.

Био је један од иницијатора оснивања и најак-
тивнијих чланова Југословенског одбора за ли-
пиде (ЈОЛ), а касније Одбора за липиде при Кар-
диолошкој секцији Српског лекарског друштва. 
Био је његов председник од 1992. до 1996. године 
и уредник Билтена ЈОЛ-а (касније Билтена Од–
бора за липиде) у периоду 1989–1996. године.

По одласку у пензију наставио је интензивну 
стручну и научну активност и рад у стручним и 
друштвеним удружењима. Активно ради у Ма-
тици српској, Научном друштву за историју 
здрав ствене културе Војводине и Савезу друшта-
ва Војводине за борбу против шећерне болести.

Значајан допринос здравственом образо-
вању. Велики допринос дао је дугогодишњим 

Радно председништво годишње скупштине Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, 
25. мај 2005. Слева надесно: проф. др Спира Страхињић, председник Огранка Академије у Нишу oд 
1995. године, проф. др Драган Белоица, потпредседник Академије (2004–2008), проф. др Лазар Лепша-
новић, председник војвођанског огранка Академије (2003–2006), и проф. др Радмио Јовановић, пред-
седник Академије (2005–2008)
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ангажовањем на популарисању медицине и 
здравственом образовању. Одржао је бројна по-
пуларна предавања – пре свега о шећерној боле-
сти и поремећајима метаболизма – у Новом 
Саду и скоро свим већим местима у Војводини, 
на Коларчевом народном универзитету у Бео-
граду и другим градовима у централној Србији, 
као и серију таквих предавања у неколико места 
у Црној Гори. Учествовао је у бројним радио и 
телевизијским емисијама широм земље и публи-
ковао око 150 популарних чланака у дневној и 
периодичној штампи. Коаутор је популарних 
књига о шећерној болести и поремећајима мета-
болизма липида, укупно са седам увек допуње-
них и иновираних издања.

Скоро 30 година радио је у Савезу друштава 
Војводине за борбу против шећерне болести, а до 
распада некадашње Југославије био је врло акти-
ван и у Савезу друштава Југославије. Од 2004. до 
2009. године обављао је функцију председника 
Савеза друштава Војводине за борбу против 
шећерне болести. Био је покретач издавања по-
пуларног часописа Ме-Диј и председник Редак-
цијског одбора током десет година његовог изда-
вања, с напоменом да је часопис излазио у троме-
сечним интервалима и да се целокупни тираж од 
20.000 примерака дистрибуирао преко општин-
ских друштава у читавој Србији. Био је и врло 
активан сарадник Еликсира, популарног часопи-
са о здрављу који излази у Новом Саду, у чијем се 
Издавачком одбору налазио више од 25 година.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан уредништава следећих часописа: 
Медицински преглед (непрекидно 18 година, од 
чега шест година председник Редакцијског од-
бора), Endocrinologia Yugoslavica (од оснивања до 
престанка излажења), Српски архив за целокуп–
но лекарство, Pharmaca, Билтен ЈОЛ-а и Бил-
тен Одбора за липиде (главни уредник од осни-
вања до престанка издавања часописа), Зборник 
Матице српске за природне науке, Тимочки ме-
дицински гласник и популарно-медицински ча-
сописи Ме-Диј и Еликсир. Био је рецензент мно-
гих медицинских и биолошких часописа који 

излазе или су излазили на просторима некада-
шње Југославије.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Редовни је члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. године. У 
Академији је био члан Председништва и Научног 
већа у неколико мандатних периода, председник 
Научне групе за интерну медицину (2000–2004) 
и председник војвођанског огранка Академије 
(2003–2006). Функцију потпредседника Акаде-
мије медицинских наука Српског лекарског дру-
штва обављао је од 2008. до 2015. године.

Организовао је научне скупове Академије Го-
јазност (1994) и Липиди и атеросклероза: савре-
мена схватања (2000) и округли сто Правци раз-
воја интерне медицине данас (2002). Био је преда-
вач на још седам научних скупова у организацији 
Академије, као и на неколико научно-стручних 
састанака које је војвођански огранак Академије 
организовао у подружницама Дру штва лекара 
Војводине Српског лекарског друштва.

Награде и признања. Добитник је бројних 
награда и признања, од којих су најзначајнији: 
Награда „Вук Врховац“ Збора лијечника Хрват-
ске за научне резултате на пољу дијабетологије 
(1978), Повеља Удружења ендокринолога Југо-
славије (1988), Годишња награда за научноис-
траживачки рад Друштва лекара Војводине 
(1993), Годишња награда за животно дело Срп-
ског лекарског друштва (1995), Златна медаља 
Удружења интерниста Југославије (1998), Окто-
барска награда Града Новог Сада (2000), Златна 
плакета за животно дело Удружења универзи-
тетских професора и научника Србије (2003), 
Повеља Академије медицинских наука у знак 
признања за изузетан допринос развоју и раду 
Академије (2006) и Награда Друштва физиолога 
Републике Србије за животно дело у области ли-
пидологије (2007). 

Најзначајнију награду Српског лекарског 
дру штва, „Велики печат“, добио је 2009. године. 

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем (1990).

Подаци о професору др Лазару Лепшановићу могу се наћи у публикацијама: Туцаковић Г, уредник. Биогра-
фије чланова, 1976–1996. Београд: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва; 1996; Попов 
Д, уредник. Енциклопедија Новог Сада, св. 12. Нови Сад: Новосадски клуб; 1999; Знамените личности Срема. 
Сремска Митровица: Музеј Срема; 2003; Јевтић М. Кроз тајне метаболизма. Разговори са Лазаром Лепша-
новићем. Београд: Београдска књига; 2006. 
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Основни биографски подаци. Томислав Ма-
реновић је рођен 24. марта 1936. године у селу 
Витковац код Краљева. Основну школу je завр-
шио у родном месту, а гимназију у Краљеву. Ме-
дицински факултет Универзитета у Београду 
уписао је 1955, а дипломирао 1961. године.

Стручно и научно усавршавање. После за-
вршене Школе резервних официра и обавезног 
лекарског стажа, др Мареновић је започео спе-
цијализацију из анестезиологије и реанимације 
на Војномедицинској академији у Београду. Спе-
цијалистички испит положио је 1966. године.

Усавршавао се шест месеци, као стипендиста 
Светске здравствене организације, у Великој 
Британији, у Hamersmith Hospital у Лондону. Та-
кође, усавршавао се током 1972, 1973. и 1978. 
године (укупно 12 месеци) у Сједињеним Аме-
ричким Државама, у Texas Heart Institute и Me-
thodist Hospital.

Звање доктора медицинских наука стекао је 
1981. године одбранивши докторску дисерта-
цију под насловом Примена хидрокситирамина 
(допамина) у лечењу хемодинамских поремећаја 
после операција на отвореном срцу.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента на предмету Анестезиоло-
гија на Војномедицинској академији у Београду 
изабран је 1968. године, за доцента 1982, а за 
про фесора 1987. године. Руководио је последи-
пломском наставом из анестезиологије до 2002. 
године. Више од 800 југословенских анестезио-
лога похађало је Школу анестезиологије на Вој-
номедицинској академији којом је руководио 
проф. др Томислав Мареновић.

Био је ментор у изради неколико десетина ма-
гистарских теза и докторских дисертација. Такође, 
био је председник Републичке комисије за пола-
гање специјалистичког испита из анестезиологије 

на Војномедицинској академији и члан комисија 
за полагање специјалистичког испита из анестези-
ологије на медицинским факултетима у Београду, 
Новом Саду, Бањој Луци и Приштини. 

Стручна делатност. За начелника Клинике за 
анестезиологију и интензивну терапију Војно-
медицинске академије постављен је 1975. и ову 
дужност обављао до пензионисања 2002. године. 
Под његовим руководством Клиника за анесте-
зиологију и интензивну терапију неколико пута 
је проглашена за најбољу организациону једини-
цу Војномедицинске академије у погледу орга-
низације, лечења, наставе и научноистраживач-
ког рада. У том периоду била је то у тадашњој 
Југославији водећа клиника за анестезиологију 
и интензивну терапију. На Војномедицинској 
академији проф. Мареновић био је председник 
Комисије за утврђивање мождане смрти и Ко-
мисије за болничке инфекције. После пен зио ни-
сања био је три године стручни савет ник у Кли-
ничком центру у Подгорици.

Заслужан је за увођење у анестезиолошку 
праксу бројних новина и процедура које се данас 
рутински изводе, као што је широка примена 
апарата за вештачко дисање, одређивање ацидо-
базног статуса по Аструпу и примена карди-
оплегичног раствора у заштити од аноксичног 
застоја срца код операција на отвореном срцу. 
Такође, први је у нашу клиничку праксу увео 
пункцију артерије радијалис и пласирање плас-
тичне каниле за инванзивно мерење артеријског 
притиска и узимање узорака крви за лаборато-
ријско испитивање и гасне анализе, као и поста-
вљање централног венског катетера преко вене 
југуларис и вене супклавије. Први је преко вене 
југуларис пласирао жице за привремени пејсмеј-
кер код атриовентрикуларног блока. Већ 1973. 
године увео је као рутинску методу мерење ми-

Проф. др Томислав Мареновић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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нутног волумена срца помоћу Swon–Ganz-овог 
катетера. Осим то га, пр ви је код нас при ме нио и 
методу хе мо ди лу ци је (ко ри шће њем Рин геровог 
рас тво ра уме сто кр ви) код кар ди о хи рур шких 
опе ра ци ја уз при ме ну ван те ле сног кр во то ка. У 
сарадњи с инжењерима предузећа „Сутјеска“ 
конструисао је портабилни апарат за извођење 
анестезије у пољским и ратним условима, који је 
постао и саставни део санитетског комплета та-
дашње Југословенске народне армије, а данас 
Војске Србије. Такође у сарадњи с овим инжење-
рима направљен је прототип уређаја за добијање 
кисеоника из ваздуха, који је за време рата у 
Босни и Херцеговини користила болница у 
Бањој Луци, када је због ратних дејстава било 
онемогућено снабдевање болнице кисеоником.

Научна делатност. Објавио је око 300 стручних 
и научних радова у земљи и иностранству. Аутор 
је монографија Савремени мониторинг у анесте-
зији и интензивној терапији, Кардиопулмонална 
и церебрална реанимација, Савремено лечење поли-
трауматизованих, Механичка вентилација плућа 
и Хитна ваздушна медицинска помоћ (у коаутор-
ству с Душаном Милићем). Аутор је и три погла-
вља у уџбенику Анестезиологија и два поглавља у 
монографији Ургентна стања у кардиологији.

Учествовао је запаженим рефератима и сао-
пштењима на бројним научним конгресима и 
стручним скуповима у земљи и иностранству.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и његове Секције за 
анестезиологију, интензивно лечење и терапију 
бола, а у два мандата био је и председник ове 
секције. Члан је и Кардиолошке и Фармакотера-
пијске секције Српског лекарског друштва.

Председник је Секције анестезиолога Србије. 
Био је члан и председник Удружења анестезио-
лога Југославије.

Као представник Југославије био је члан Од-
бора кардиоваскуларних анестезиолога Европе. 
Члан је Европског удружења за шок и Европског 
удружења за вантелесни крвоток. Редовни је члан 
Француског удружења анестезиолога и почасни 
члан Македонског удружења анестезиолога.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Од 1987. до 2001. године био је главни и одго-
ворни уредник часописа Anaesthesiologia 
Jugoslavica.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва изабран је 1992. го-
дине, а за редовног 2002. године. Био је члан 
Председништва Научне хируршке групе Акаде-
мије (2000–2002). 

Члан је Европске анестезиолошке академије.
Проф. др Томислав Мареновић је судија Суда 

части у Лекарској комори Србије.
Награде и признања. За свој клинички, нас-

тавни, научни и стручни рад добио је многа при-
знања. Добитник је неколико повеља и плакета 
Српског лекарског друштва, а награђен је и 
највећом наградом анестезиолога Југославије – 
Медаљом „Доктор Иван Бетини“.

Председник Републике одликовао га је 1999. 
године Медаљом човекољубља за лична дела по-
моћи болесницима, рањеницима, прогнанима и 
избеглима, изнад захтева дужности. 

За филм „Реанимација“ др Мареновић је оса-
мдесетих година прошлог века добио на Фести-
валу аматерских филмова највише признање – 
Златну значку. Почасни је грађанин града 
Краљева.

Носилац је Ордена за војне заслуге са сребр-
ним мачевима, Ордена Народне армије са злат-
ном звездом и Ордена Народне армије са сребр-
ном звездом.
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Основни биографски подаци. Атанасије 
Таса Марковић је рођен 31. јануара 1933. године 
у Београду. Основну школу завршио је у Сви-
лајнцу с одличним успехом и био ослобођен по-
лагања мале и велике матуре. Медицински фа-
култет Универзитета у Београду завршио је 1961. 
године са средњом оценом 8,80 (из клиничких 
предмета 9,00, а из гинекологије и акушерства 
10,00). По завршеном обавезном лекарском ста-
жу радио је у Заводу за хитну медицинску помоћ 
у Београду од 1962. до 1966. године.

Стручно и научно усавршавање. Специјали-
зацију из генекологије и акушерства започео је 
12. септембра 1966. у Гинеколошко-акушерској 
клиници „Народни фронт“ у Београду. Специја-
листички испит положио је 11. септембра 1970. 
године с одличним успехом. Последипломске 
студије завршио је 1974. и одбранио магистарску 
тезу Кардиотокографија и pH-метрија као ме-
тоде детекције, њихова корелација и вредност у 
оцени степена угрожености плода у савременој 
опстетрицији. Докторску дисертацију под на-
словом Утицај коришћења интрапартусне кар-
диотокографије на време и начин завршавања 
порођаја и њен одраз на интрапартусну смрт–
ност плода одбранио је 1983. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду.

Усавршавао се у Берлину, Бечу, Хајделбергу, 
Тибингену, Базелу и Познању (Пољска).

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента при Катедри за гинеколо-
гију и акушерство изабран је 1976. године, за 
доцента 1984, ванредног професора 1989, а за 
редовног професора 1994. године. 

На Медицинском факултету у Београду је по-
ред редовне наставе за студенте држао двосе-
местралну наставу за лекаре на специјализацији 
из гинекологије и акушерства, наставу из пери-

натологије и ултразвука, а докторима на специја-
лизацији наставу из ургентне и опште медицине. 
Током свог наставничког стажа на том факул  тету 
испитао је 1.070 студената, а као председник Ко-
мисије за полагање специјалистичког испита из 
гинекологије и акушерства 213 кандидата.

Поред наставе на Медицинском факултету у 
Београду држао је наставу из гинекологије и аку-
шерства и на Медицинском факултету Универ-
зитета у Крагујевцу од 1984. до1994. године и 
испитао више од 500 студената. Такође, четири 
године је предавао гинекологију и акушерство 
на Стоматолошком факултету Универзитета у 
Београду и испитао више од 800 студената у 
виду тест-питања на колоквијуму који је био 
услов за полагање испита из хирургије.

Током скоро 25 година проведених на Меди-
цинском факултету у Београду био је ментор у 
изради 50 докторских дисертација и 46 магис-
тарских теза, те више од 40 пута председник или 
члан комисије за давање мишљења и одбрану 
теза у Београду. Био је ментор, као и председник 
и члан комисије у Крагујевцу, Бањој Луци и Но-
вом Саду. Поред тога, учествовао је као председ-
ник или члан комисије за одбрану у изради више 
од 13 радова уже специјализације – перинаталне 
медицине, неонатологије и хумане репродукције 
(инфертилитет и стерилитет). Био је такође не-
колико пута ментор, председник и члан комиси-
је на медицинским факултетима за унапређења 
у виша звања наставника и сарадника. Више од 
десет пута био је ментор за израду дипломских 
радова студената Медицинског факултета у Бе-
ограду, као и ментор студентских радова на кон-
гресима за студенте.

Био је члан Већа за науку и Већа за после-
дипломску наставу по две године, а заменик 
председника Савета Медицинског факултета од 

Проф. др Атанасије Таса Марковић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Београду
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1990. до 1997. године. Функцију шефа Катедре за 
редовну наставу из гинекологије и акушерства 
обављао је од 1995. до 1997. године.

Стручна делатност. Сву своју стручну и на-
учну делатност остварио је на Гинеколошко-аку-
шерској клиници „Народни фронт“, бази Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду. 
Био је шеф одсека, начелник неколико одељења, 
затим заменик директора од 1992. до 1997. годи-
не и специјални саветник за научну и стручну 
делатност Клинике, а од 1998. до 2000. године 
директор за наставу, научну и стручну делатност 
Клинике и руководилац стручних семинара. Био 
је председник Управног одбора и члан Савета 
клинике у неколико мандата, као и председник 
Етичког комитета ове установе.

Током дугогодишњег рада на овој клиници 
увео је бројне дијагностичке методе: амниоско-
пију, амниоцентезу, кардиотокографију, микро-
анализе феталне крви, ултразвук. Увео је и поје-
дине модификације хируршких захвата: царски 
рез – шивење у једном слоју продуженим шавом; 
хистеректомија – хватање лигамената с крвним 
судовима заједно, вагинални зидови ушивени 
само са три шава, исто то и код вагиналних хи-

стеректомија; обострани уздужни рез, без по-
пречних резова, код радикалне вулвектомије; 
програмирани порођај и још многе друге финесе 
у хируршкој техници.

Научна делатност. Проф. Марковић је обја-
вио 418 научно-стручних радова у страним и 
домаћим часописима и написао поглавља у 21 
књизи (Р коефицијент 525, индекс цитираности 
33). Главни је уредник књиге Ултразвук у меди-
цини, коју су написала 133 аутора (издата је 
1997. године и распродата). Књига је добила 
прву награду „Златна фонтана“ на Међународ-
ном сајму књига 1997. године у Херцег-Новом 
као књига године. Изашло је и четврто издање 
ове публикације. Био је рецензент 27 књига и 
монографија.

Руководио је двама научноистраживачким 
пројектима Савезног министарства за науку, 
технологију и животну средину, а био је и сарад-
ник у трећем пројекту.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1961. године. Био 
је члан Секретаријата Српског лекарског 
друштва од 1984. до 1987, а секретар од 1987. до 

Проф. др Атанасије Таса Марковић и данас је један од најактивнијих 
чланова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. На 
фотографији је руководство Српског лекарског друштва на дан крсне сла-
ве Друштва, Ђурђевдан, 2016. године. Слева надесно: проф. др Татјана 
Новаковић, председник Друштва лекара Косова и Метохије СЛД, проф. 
др Драган Данкуц, председник Друштва лекара Војводине СЛД, проф. др 
Атанасије  Таса Марковић, потпредседник Академије медицинских наука 
СЛД, проф. др Павле Миленковић, председник Академије медицинских 
наука СЛД, проф. др Недељко Радловић, генерални секретар СЛД, и ака-
демик Радоје Чоловић, председник СЛД
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1996. године. Утемељивач је Дома Српског ле-
карског друштва.

Био је члан Председништва, а затим председ-
ник Гинеколошко-акушерске секције Српског 
лекарског друштва (1996–1999), као и генерални 
секретар, а сада члан Саветодавног одбора ове 
секције. Такође је био генерални секретар 
Секције за перинаталну медицину Српског ле-
карског друштва. 

Био је члан и председник Надзорног одбора 
и члан Управног одбора Удружења гинеколога и 
опстетричара Југославије. Почасни је члан Удру-
жења гинеколога и опстетричара Србије од 2005. 
године.

Од 1986. године био је председник Удружења 
ултразвука у медицини, биологији и ветерини 
Србије током 25 година, а истовремено и дирек-
тор Едукационог центра Југословенске школе 
ултразвука. За то време у овој школи се образо-
вало више од 4.300 доктора свих специјалности.

Члан је Научног одбора Југословенске школе 
за патологију спољних гениталних органа и 
колпоскопију.

Члан је Удружења гинеколога и перинатолога 
Немачке и Пољске и добитник медаље гинеколога 
Пољске. Члан је бројних међународних удружења, 
међу којима су International Federation of Gynecology 
and Obstetrics (FIGO), International Federation of 
Fertility Societies (IFFS), European Society of Human 
Reproduction and Embryology, World Association of 
Perinatal Medicine, European Association of Perinatal 
Medicine и International Society of Ultrasound in 
Obstetrics and Gynecology. У више махова био је 
гостујући предавач на домаћим и симпозијумима 
и конгресима у иностранству.

Два пута је председавао сесијама на међуна-
родним конгресима, међу којима су Европски 
конгрес ултразвука у Јерусалиму 1990. и Светски 
конгрес ултразвука у гинекологији и опстетри-
цији у Буенос Ајресу 1999. године. Учествовао је 
на бројним светским конгресима из гинекологије 
и опстетриције: у Њујорку 1970, Москви 1973, 
Берлину 1985, Сингапуру 1991, Монтреалу 1994, 
Вашингтону 2000. Био је учесник и на неколико 
светских и европских конгреса из перинатоло-
гије: у Лајпцигу 1986, Риму 1988, Лиону 1990, 
Сингапуру 1986 (инфертилитет и стерилитет), 
Берлину 1979 (перинатологија), Брајтону 1982 
(ултразвук), Дубровнику 1980 (европски конгрес 
о ултразвуку), Познању 1987. и Вроцлаву 1989. 
године, где је био почасни члан Конгреса, гос-

тујући предавач и председавајући једне сесије.
Учествовао је на свим домаћим конгресима 

из гинекологије и опстетриције – у Загребу 1968, 
Београду 1972, Порторожу 1976, Скопљу 1980, 
Херцег-Новом 1984, Новом Саду 1988. и у Бео-
граду 1996, где је као гостујући предавач одржао 
уводно предавање о терапији код запаљењских 
промена на унутрашњим гениталним органима. 
На ванредном конгресу лекара Србије 1993. био 
је члан Научног одбора и модератор-координа-
тор теме Методе процене медицинских техноло-
гија. Био је председник Научног одбора Удру-
жења за перинаталну медицину Југославије и 
члан Научног одбора Југословенског конгреса 
гинеколога и опстетричара Југославије који је 
одржан 1–4. априла 2001. године у Београду. 

Учествовао је као организатор и референт на 
III конгресу подунавских земаља 1973. године у 
Београду. 

Чланство у уређивачким одборима часописа. 
Био је члан Уређивачког одбора часописа Српски 
архив за целокупно лекарство од 1986. до 2002. го-
дине. Такође је био члан Издавачког савета Срп-
ског лекарског друштва. Уредник је поглавља „Ул-
тразвук у опстетрицији“ у часопису Ултразвук у 
медицини. Био је члан Уређивачког одбора часопи-
са Facta Universitatis (Ниш), члан Уређивачког од-
бора и савета часописа Југословенска гинекологија 
и перинатологија, један од уредника часописа 
Scientific Review Научног друштва Србије и члан 
Научног савета информационог система Medis.net.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Проф. Марковић је редован члан Академије ме-
дицинских наука од 1988. године. Приступно 
предавање за редовног члана Академије Програ-
мирани порођај одржао је 1989. године. 

Био је организатор и водитељ научног скупа 
Академије под називом Достигнућа ултразвука 
у медицини на уласку у трећи миленијум, који је 
одржан 10. октобра 2001. године. На њему је одр-
жано16 предавања са 26 предавача.

Био је председник Хируршке научне групе и 
Надзорног одбора Академије. Тренутно је на 
функцији потпредседника Академије, а исту 
дужност вршио је и од 2000. до 2002. године. 

Члан је Научног друштва Србије од 1999. годи-
не, а приступно предавање Дијагностичка вред–
ност колор доплер технике у раној дијагностици 
малигних тумора јајника одржао је 2001. године. 
Био је потпредседник овог друштва и секретар 
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његовог одељења медицинско-биолошких наука.
Награде и признања. Добитник је неколико 

награда Српског лекарског друштва: Награде за 
организацију здравствене службе (1992), Награ-
де за научноистраживачки рад (1997), Награде 
за животно дело (2003) и најзначајније награде 
– „Велики печат“ (2013).

Добитник је Награде „Академик Војин Шуло-
вић“ за животни допринос у области примене 
ултразвука у Србији 2008. године. Награду је 
доделио Конгрес ECHO SINGERIJA из перина-
талне медицине, ултразвука и хумане репродук-
ције с међународним учешћем, који је одржан 
2008. у Београду.

Добитник је две медаље Гинеколошко-аку-
шерске секције „Др Никола Хаџи-Николић“, 
многих повеља, плакета, диплома и захвалница 
Српског лекарског друштва, Удружења гинеко-
лога и опстетричара Југославије, Савеза лекар-
ских друштава Југославије и секција Српског 
лекарског друштва (гинеколошко-акушерске, 
перинаталне, ултразвучне), као и платинасте, 
златне и сребрне повеље Удружења за ултразвук 
Србије и многих других стручних удружења у 
земљи и иностранству.

Поводом обележавања 80 година рада Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду добио 

је Захвалницу у знак признања за дугогодишњи 
драгоцени допринос развоју овог факултета.

Добитник је „Ресавске повеље“ Општине и 
града Свилајнца за изузетне заслуге на медицин-
ском пољу у пружању помоћи и лечењу болес-
ника. Поводом прославе 120. и 125. године Сви-
лајначке гимназије изабран је за знамениту лич-
ност ове школе.

Амерички биографски институт изабрао га је 
за познату и признату личност, као и човека годи-
не 1998, и сврстао међу знамените људе 20. века.

Ктитор је Храма Светог Саве.
Приликом одласка проф. Марковића у пен-

зију последњег радног дана на Клиници, 29. сеп-
тембра 2000. године, тада доцент др Душан Ста-
нојевић одржао је пригодан говор, који је обја-
вљен у мајском двоброју часописа Гинеколошко-
акушерски гласник за 2001. годину (вол. 1, бр. 
1–2). Том приликом је, између осталог, рекао: 
„Проф. др Таса Марковић је био симбол Клини-
ке. Едуковао је велики број кадрова у стручном 
и научном погледу. Постао је један од легенди 
југословенске гинекологије и акушерства и био 
један од најбољих гинеколога своје и неколико 
околних генерација, а на Клиници више никада 
неће бити неког као што је то био Таса 
Марковић.“

Подаци о проф. др Атанасију Таси Марковићу могу се наћи у лексикону Ко је ко у Србији. 1995. и 1996, међу 
4.700 личности елите Србије и у International Who’s Who Of Intellectuals, Twelfth Edition, 1997. IBC Cambridge.
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Основни биографски подаци. Велибор 
Марковић је рођен 20. марта 1931. године у 
Београду, где је с одличним успехом завршио 
основну школу и гимназију. Медицински 
факултет Универзитета у Београду уписао је 
1950. године. Дипломирао је 1959. с просечном 
оценом 9,69. Од децембра 1960. до одласка у 
пензију 1996. године радио је на Уролошкој 
клиници у Београду.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из урологије положио је 1966. 
године с одличним успехом. Докторат медицин-
ских наука стекао је 1978. године одбраном ди-
сертације под насловом Учесталост и значај 
везикоуретералног рефлукса код опструктив-
них обољења доњег уринарног тракта.

Године 1969. провео је шест месеци на усавр-
шавању у Лондону у Hospital for Sick Children и у 
Insti tute of Urology. Ментор му је био Sir Innes 
Willi ams. Током 1972. и 1978. године био је на 
студијском путовању у London Hospital и Institute 
of Urology код професора John-а Blandy-ја. Ради 
усавршавања у области трансплатације бубрега, 
боравио је 1974. године у Њујорку, Чикагу и Сан 
Франциску, а 1978. у Лондону. Као професор Ме-
дицинског факултета био је 1989. године на сту-
дијском путовању у Лондону, Оксфорду и 
Кембриџу.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Уроло-
гија при Катедри хирургије Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду изабран је 1966. 
године; за доцента је изабран 1973, а за редовног 
професора 1985. Поред редовне наставе учест-
вовао је и у последипломској настави за лекаре 
на специјалистичким и магистарским студијама 
из области урологије, опште хирургије и нефро-
логије. Био је члан испитне комисије за полагање 

специјалистичког испита из урологије. 
Проф. Марковић такође је био ментор у из-

ради две докторске дисертације и три магис-
тарске тезе.

На Медицинском факултету у Београду био 
је члан, а у једном мандату и председник Већа за 
последипломску наставу.

Стручна делатност и допринос почецима и 
развоју трансплантације бубрега у Србији. То-
ком свога рада на Уролошкој клиници обављао 
је све дужности – од лекара на специјализацији 
до директора ове установе. С проф. др Владими-
ром Петронићем имао је значајну улогу у развоју 
програма дијализе и трансплатације бубрега. 
Активно је учествовао у првим трансплатација-
ма бубрега, а после оснивања Центра за транс-
плантацију Уролошке клинике у Београду (1980) 
био је директор овог центра (наизменично са 
проф. Петронићем). У програму транспланта-
ције учествовао је до 1993. године. Стога се може 
рећи да је један од зачетника трансплантације 
бубрега у Србији.

У професионалној делатности бавио се по-
себно болестима простате и уроонкологијом. 
Био је члан уроонколошког конзилијума Кли-
ничког центра Србије од 1994. до 2000. године.

Важно је истаћи и његов рад у дефинисању 
значаја везикоуретералног рефлукса, начина 
дијагностике и терапијских поступака у њего-
вом решавању.

Током рада на Уролошкој клиници био је ак-
тиван у органима управљања и у Синдикалној 
подружници. Био је члан Управног одбора Уро-
лошке клинике, а затим председник Радничког 
савета. Био је начелник одељења Уролошке кли-
нике, а после оснивања Института за урологију 
и нефрологију председник Колегијално-посло-
вног одбора у периоду 1982–1986. године. За ди-

Проф. др Велибор Марковић 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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ректора Института за урологију и нефрологију 
изабран је 1986. и на тој функцији остао до 1993. 
године, када је постављен за саветника Институ-
та. Пензионисан је 30. септембра 1996. године.

Научна делатност. Објавио је 118 радова, од 
којих је 10 штампано у страним, а 43 у домаћим 
часописима. У зборницима радова са симпозијума 
и конгреса одржаним у иностранству објавио је 18 
радова, а у домаћим зборницима 47. Укупан R ин-
декс његових радова је 183,5 поена. Према подаци-
ма Универзитетске библиотеке „Светозар Марко-
вић“, у Science Citation Index (за период 1960–2002. 
године) регистрован је 21 цитат његових радова. 

Учествовао је у писању неколико поглавља 
књиге Урологија чији је уредник проф. Сава Пе-
тковић (1984) и уџбеника Хирургија за студенте 
и лекаре, уредника проф. Драгољуба Стевовића. 
Самостални је аутор књиге Урологија – хирургија 
мокраћних органа, која је објављена 1997. године 
као уџбеник за последипломску наставу. Аутор 
је монографија Хирургија аденома простате 
(1985), Болести простате (2000), Карцином про-
стате (2007) и Урологија – одабрана поглавља 
(2009). Са проф. Бранком Остојићем објавио је 
књиге Хирургија мушких полних органа (1986) и 
Тумори бубрега (1989).

Био је сарадник научноистраживачког проје-
кта Изучавање тумора горњег уринарног тракта.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 

Српског лекарског друштва и његове Уролошке 
секције од 1960. године. Био је секретар Уро-
лошке секције у два мандата, потпредседник 
такође у два мандата и председник од 1988. до 
1992. године.

Био је члан Удружења уролога Југославије од 
његовог оснивања. Члан је Међународног уро-
лошког удружења (SIU) и Удружења уролога Ев-
ропе (EAU) од 1998.

Био је члан Уређивачког одбора часописа 
Уролошки архив осам година, до одласка у 
пензију.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1996, а за редовног члана 2002. године. 
Био је потпредседник Хируршке научне групе од 
2005. у два мандата. Био је предавач на два науч-
на скупа Академије: Трансплантација бубрега 
–  савремена схватања (1996) и Болести проста-
те (научни скуп у спомен академику Сави Пет-
ковићу и проф. др Соломону Адањи, 1997).

Награде и признања. Због свог активног ду-
гогодишњег рада у Српском лекарском друштва 
и Уролошкој секцији, награђен је Захвалницом и 
Плакетом Српског лекарског друштва и Плаке-
том Уролошке секције. Добитник је и Повеље 
Српског лекарског друштва (2013), признања за 
целокупан стручни рад и допринос раду Друштва.
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Основни биографски подаци. Павле Ми-
ленковић је рођен 22. фебруара 1944. године у 
Београду, где је завршио основну школу и гим-
назију. Медицински факултет Универзитета у 
Београду уписао је 1962, а дипломирао 1967. 
године.

Стручно и научно усавршавање. После кра-
ћег рада у Здравственом центру у Вршцу, 1970. 
године почео је да ради у Институту за медицин-
ска истраживања као стипендиста Републичке 
заједнице науке. Магистарску тезу одбранио је 
1974. године, а докторску дисертацију под на-
словом Утицај цитостатика на матични оде-
љак хематопоезе 1979. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду.

Током 1973/74. године усавршавао се у тада 
водећем центру за изучавање матичних ћелија у 
Paterson Laboratories, Christie Hospital and Holt 
Radium Institute, у Манчестеру, у Енглеској.

Избор у наставничка и научна звања и нас-
тавна делатност. У звање асистента у Одељењу 
за физиологију Института за медицинска истра-
живања и асистента за предмет Физиологија са 
биохемијом на Стоматолошком факултету Уни-
верзитета у Београду изабран је 1972. године. У 
звање научног сарадника у Институту за меди-
цинска истраживања изабран је 1979, вишег на-
учног сарадника 1984, а научног саветника 1989. 
године. За ванредног професора за предмет Па-
толошка физиологија на Стоматолошком факул-
тету у Београду изабран је 1985, а од 1991. године 
је редовни професор. У то времене био је обје-
дињен радни однос на Стоматолошком факул-
тету и Иснтитуту за медицинска истраживања 
као бази факултета за научни рад и после-
дипломску наставу.

Поред рада на Стоматолошком факултету у 
Београду био је професор патолошке физиоло-

гије у настави на енглеском језику у Новом Саду 
и професор на последипломској Катедри хемато-
логије на Медицинском факултету у Београду. Од 
1978. до 1986. године био је секретар ове катедре. 
Био је стални члан Комисије за усмени магистар-
ски испит из хематологије, предавач и испитивач 
за предмет Регулаторни механизми у хематоло-
гији – биолошки механизми регулације. 

Био је члан бројних комисија за процену и 
одбрану докторских теза и магистарских радо-
ва, избора у наставничка и научна звања, а и 
даље је члан комисија за изборе кандидата у на-
учна и универзитетска звања на Медицинском 
факултету у Београду. 

Учешће у последипломској настави из хема-
тологије на Медицинском факултету у Београду, 
његов рад као професор патолошке физиологије 
на Стоматолошком факултету, те експеримен-
тални рад у Институту били су видови његових 
доприноса стварању нашег научног подмлатка 
из ове важне научне гране. Као изврсног профе-
сора, Стоматолошки факултет га је задржао да 
предаје патолошку физиологију две године на-
кон што је стекао законске услове за старосну 
пензију.

Рад на Институту за медицинска истражи-
вања. Радни век провео је у Институту за меди-
цинска истраживања у Београду. Од 1970. до 
1991. године радио је у лабораторији/групи за 
испитивање еритропоезе, која се и шире бавила 
изучавањем регулације хематопоезе. По повра-
тку са стручног усавршавања у Енглеској (1974) 
увео је методе за одређивање матичних ћелија 
хематопоезе и репопулационе тестове после 
трансплантације костне сржи, који дотад нису 
коришћени у нашој земљи. Године 1991. основао 
је с колегама истраживачку групу за хематоло-
гију којом је руководио 20 година (у Инситуту је 

Проф. др Павле Миленковић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду

Научни саветник у Институту за медицинска 
истраживања Универзитета у Београду
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дотад постојала Група за изучавање еритропоезе 
и Група за ћелијску кинетику). Група за хемато-
логију се развила у најзначајнију експериментал-
ну јединицу за хематологију и матичне ћелије у 
нашој земљи. Уведени су потпуно нови експери-
ментални приступи у изучавању матичних ће-
лија хематопоезе, који дотада нису рађени у 
Југославији.

Проф. Миленковић је увео методологију екс-
перименталне трансплантације матичних ћелија 
хематопоезе, чији су резултати рада предста-
вљали основ како за фундаментална сазнања и 
експериментални рад, тако и за развој и приме-
ну ове методе у испитивању ефеката трансплан-
тације матичних ћелија хематопоезе код људи. 
Захваљујући томе Институт за медицинска ис-
траживања је постао дијагностичко-консулта-
тивни центар за одређене домене клиничке хе-
матологије и онкологије, нарочито за Институт 
за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, пре свега у провери квалите-
та трансплантата матичних ћелија код деце.

Захваљујући публикацијама истраживачке 
групе на чијем је челу био, проф. Миленковић је 
стекао примеран међународни углед, што је омо-
гућило сарадњу с институцијама у иностранству 
на остваривању истраживачких пројеката у ок-
виру ФП6 програма Европске уније, као и била-
тералну сарадњу са сличним истраживачким 
институцијама Француске. 

Његова истраживачка група за хематологију 
била је и језгро у којем су се школовали многи 
наши данас признати научници.

Резултати научног рада и рад у републич-
ким телима за науку. Објавио је 309 радова, од 
којих 113 различитих категорија у међународ-
ним часописима цитираним у базама Current 
Contents Life Sciences, SCI и Web of Science. У међу-
народним часописима његови чланци и публи-
кације цитирани су 473 пута (до 2014, а Хиршов 
индекс је 10) и више пута у домаћим и страним 
књигама. Цитираност његових радова из експе-
рименталне хематологије, укључујући и оне 
објављене пре 10–20 година, и даље се повећава, 
што указује на препознату трајну вредност тих 
резултата (јуни 2016, 585 пута).

Био је уредник и главни аутор осам моногра-
фија и уџбеника Патолошка физиологија (из-
дања 1999. и 2003. године) и коаутор уџбеника 
Патолошка физиологија за суденте медицине у 
Београду и Новом Саду (издања 1997. и 2004. го-

дине). Аутор је три поглавља у уџбенику Интер-
на медицина за студенте стоматологије (издања 
1989. и 1990. године). Један је од уредника и ауто-
ра књиге Етика у биомедицинским истражи-
вањима, која је коришћена као уџбеник за после-
дипломску наставу на Медицинском факултету 
у Београду (издања 2002. и 2004. године). Један је 
од уредника књиге Клиничка хематологија 
(2012) и преводилац књиге Clinical Ethics: A 
Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical 
Medicine (аутори: Albert R. Jonsen, Mark Siegler и 
William J. Winslade; McGraw-Hill Companies, 2006; 
превод „Службени гласник“, 2008).

Био је руководилац шест домаћих пројеката, 
а у још осам учествовао је као сарадник. Био је 
руководилац два међународна пројекта (један је 
ФП6 Европске уније, други у оквиру билатерал-
не сарадње с Француском) и учесник у три. И 
након пензионисања активан је у два научноис-
траживачка пројекта које финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Ре-
пбилике Србије. 

Успешан рад на пројектима које је финанси-
рало Министарство за просвету, науку и техно-
лошки развој (министарства су мењала имена) 
у области основних и примењених истраживања 
и ангажовање нових сарадника омогућили су 
континуирани напредак његове истраживачке 
групе. Као научник највишег ранга, годинама је 
био ангажован као члан Националног савета за 
науку и технолошки развој, комисије и Одбора 
за медицину у министарствима за науку и као 
председник и члан Већа за медицину Универзи-
тета у Београду.

Током радног века вршио је многе дужности 
значајне за науку. Био је: члан Одбора за меди-
цинске науке Министараства за науку и техно-
логију, председник и члан Стручног већа за ме-
дицинске науке Универзитета у Београду, члан 
Комисије за медицину Министарства за науку, 
технологије и развој и Министарства за науку и 
заштиту животне средине, међународни рецен-
зент пројеката у области биомедицинских наука 
у Европској унији, председник Научног већа Ин-
ститута за медицинска истраживања (1991–
2007), члан Националног савета за науку и тех-
нолошки развој Србије (2006–2009), в. д. пред-
седника Управног одбора Института за молеку-
ларну генетику и генетички инжењеринг и ом-
будсман Института за онкологију у Београду, 
посвећен етичким питањима у науци.
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Председништво и Научно веће Академије медицинских наука Српског лекарског друштва после 
избора на годишњој скупштини Академије, мај 2016. године
Седе слева надесно: Босиљка Кркобабић,  проф. др Милена Божић, проф. др Радојка Коцијан-
чић (генерални секретар), проф. др Видосава Ђорђевић, проф. др Марина Јовановић, проф. 
др Зорана Васиљевић; стоје слева надесно: проф. др Драгослава Ђерић, проф. др Душан Лало-
шевић, проф. др Војислав Поповић, проф. др Славољуб Живковић, прим. др Боривој Марјано-
вић,  проф. др Светолок Аврамов, проф. др Атанасије Таса Марковић (потпредседник), проф. 
др Јован Димитријевић, проф. др Павле Миленковић (председник), проф. др Слободан Голу-
бовић (председник Научног већа), проф. др Јован Поповић, проф. др Милорад Митковић, проф. 
др Небојша Станковић

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Проф. 
Миленковић је дугогодишњи члан Српског ле-
карског друштва. Члан је Хематолошке секције 
од 1972. године, био је и њен председник у два 
мандата (од децембра 1995. до новембра 1999. 
године), а неколико пута је биран у чланство 
Председништва ове секције. Члан је, по функ-
цији, Председништва, Управног одбора и Коми-
сије Српског лекарског друштва за предлагање 
кандидата за Српску академију наука и уметнос-
ти. Био је члан Удружења хематолога СФРЈ и СР 
Југославије, Србије и Црне Горе и Србије. Био је 
члан European Society for Clinical Investigation 
(ЕSCI), The Cell Кinetics Society – The Cell 
Proliferation Society и European Study Group for Cell 
Proliferation.

Председник је Српског удружења за истра-
живање матичних ћелија. Члан је с признатим 
емеритус статусом у International Society for Expe-
rimental Hematology – Society for Hematology and 
Stem Cells (ISEH).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је главни и одговорни уредник национал-
ног научног часописа Билтен за хематологију 

(1994–2008), а новембра 2011. године изабран је 
за главног и одговорног уредника часописа Срп–
ски архив за целокупно лекарство. Члан је Уређи-
вачког одбора Archive of Oncology и Саветодавног 
одбора часописа Iugoslavica Physiologica Phar-
macologica Acta. Коуредник је часописа Medical 
Data. Пуноправни је члан World Association of 
Medical Editors (WAME).

Често је позиван да рецензензира радове за 
најугледније међународне часописе из своје на-
учне области. Стални је рецензент часописа 
PLОS ONE, који се бави новим експериментал-
ним доприносима.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Ванредни члан Медицинске академије Српског 
лекарског друштва постао је 1996. године, а ре-
довни члан 2002. године. Био је потпредседник 
Научног већа Академије (2003–2006) и члан 
Председништва (2006–2008). Председник је Ака-
демије медицинских наука од 2008. године.

У сарадњи с колегама организовао је неколи-
ко научних скупова Академије: са проф. др Д. 
Пејин Трансплантација матичне ћелије хема-
топоезе (1997), Значај биолошких карактерис-
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тика матичне и леукемијске ћелије (2005) и Ре-
генеративна медицина у 21. веку – могућности и 
стремљења (2008); са научним саветником др О. 
Ђурковић-Ђаковић Сто година токсоплазмозе 
(2009); са проф. др М. Стојковићем Current 
Trends in Physiological Science – Symposium on Stem 
Cell Biology. Био је један од организатора научног 
скупа Етика научноистраживачког рада у би-
омедицини (са професорима В. Шобић и С. Си-
мић, 2002) и предавач на још неколико научних 
скупова Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва.

Током обављања функција у оквиру Акаде-
мије допринео је даљој афирмацији значаја ње-
них активности у оквиру медицине и стомато-
логије. Као председник идејно је иницирао про-
мене у Правилнику о раду, које су тела Акаде-
мије прихватиле, и сагледао у току текућег рада 

потребе за даљим допунама. Анимирао је један 
број истакнутих лекара да учествују на избори-
ма и постану чланови Академије ради стварања 
основе да будуће активности и руководство пре-
узму квалитетни кадрови. Током досадашњег 
рада ретки су састанци које није отворио, још на 
почетку им дао посебну ноту и значај и на њима 
евентуално дискутовао. Поред састанака Акаде-
мије повремено је замењивао председника Срп-
ског лекарског друштва и држао поздравне го-
воре на другим састанцима. На основу незави-
сних процена дугогодишњих активиста, све 
досадашње дужности у оквиру Српског лекар-
ског друштва је одлично обављао.

Награде и признања. Добитник је неколико 
признања и награда Српског лекарског друштва: 
Повеље (1996), Награде за научноистраживачки 
рад (2003) и Награде за животно дело (2014).

Подаци о проф. др Павлу Миленковићу могу се наћи у научним базама података BiomedExperts, 
ResearchGate, комерцијалним базама International Biographical Centre Cambridge и American Biographic 
Institute и публикацијама: 50 година Института за медицинска истраживања 1947-1997. Београд: 
Институт за медицинска истраживања; 1997; Павловић-Кентера В, уредник. Биографије чланова, 
1976-2001. Суплемент I. Београд: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва; 2001; 
Милановић М. Познати српски лекари. Београд,Торонто: М. Милановић; 2005; Чоловић Р, Чоловић 
М, Чоловић Н. Прилози за историју хематологије у Србији. Београд: Српско лекарско друштво; 2016; 
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Основни биографски подаци. Михаило Мит-
ровић је рођен 7. марта 1938. године у Београду. 
Гимназију је завршио у родном граду, где је упи-
сао и Медицински факултет 1956. године. Дипло-
мирао је 1963. године са средњом оценом 8,60.

Стручно и научно усавршавање. Специјали-
зацију из опште хирургије започео је 1966. годи-
не на тадашњој Првој хируршкој клиници у Бе-
ограду. Специјалистички испит је положио 1970. 
с одличним успехом. Радио је у Центру за хирур-
гију једњака, код професора Љубомира Рашо-
вића и Зорана Герзића. Маја 1977. године одбра-
нио је докторску дисертацију под насловом Хи-
руршко лечење ахалазије на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду (ментор проф. 
др З. Герзић, коментор проф. др Љ. Рашовић).

Године 1973. био је на усвршавању на Инсти-
туту за хирургију у Брауншвајгу, код проф. P. 
Alnor- а, а 1976. на Институту за хиругију у Ка-
ролинској болници у Стокхолму, код проф. M. 
Nylander-а. Исте године је као стипендиста Свет-
ске здравствене организације био у Хамерсмит 
болници у Лондону. По конкурсу Републичке 
заједнице за науку РС Србије, 1980. године био 
је на усавршавању у Бирмингему, на Одељењу за 
хирургију једњака, код проф. H. R. Matthews-а, а 
као стипендиста Британског савета 1983. у Сент 
Маркс болници у Лондону. Био је на студијским 
путовањима 1984. и 1986. године у Великој Бри-
танији и Сједињеним Америчким Државама.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента при Катедри хирургије на 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду изабран је 1971. године. За доцента је иза-
бран 1978, за ванредног професора 1985, а за 
редовног професора 1991. године. 

Поред наставе за студенте редовних студија 
држао је наставу и студентима последипломских 

студија и лекарима на специјализацији из опште 
хирургије и урентне медицине.

Био је вишегодишњи шеф Катедре за ургент-
ну медицину Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду. У то време је интересовање за 
ову специјализацију било велико не само у на-
шој земљи, него и ван ње.

Стручна делатност. На Првој хируршкој 
клиници почео је да ради 1966. године, после 
обављеног општег лекарског стажа. Током рада 
на овој клиници највише се бавио патологијом 
једњака, а његова дисертација је била прва ана-
лиза хируршког лечења ахалазије Хелеровом 
методом с антирефлукс модификацијом по Дору 
на великом броју испитаника. Први је у нашој 
земљи објавио рад о хируршком лечењу ахала-
зије код брата и сестре, који је касније приказан 
на међународном конгресу. Бавио се и функцио-
налном дијагностиком с посебним освртом на 
тзв. зону високог притиска у дисталном једњаку 
користећи манометрију. 

За начелника Одељења за ургентну хирургију 
у Ургентном центру Клиничког центра Србије 
изабран је 1988. године. Од 1992. до 2000. године 
био је директор Центра за ургентну хурургију. 
Вршилац дужности генереланог директора Кли-
ничког центра Србије био је од 2000. до 2001. 
године, а од тада до одласка у пензију 2005. ди-
ректор Ургентног центра Клиничког центра Ср-
бије. После пензионисања био је дугогодишњи 
директор одељења хирургије у приватној болни-
ци „Петковић“ у Београду.

Током рада у Ургентном центру посебно се 
бавио политраумом, ратним повредама с ком-
пликацијама и септичким синдромом (SIRS). 
Тада је потпуно промењен концепт лечења теш-
ке трауме – тзв. трауматске болести. Коришћен 
је мултидисциплинарни и интердисциплинар-

Проф. др Михаило Митровић 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1994. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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ни приступ. Поливалентни тим лекара разних 
специјалности – хирурзи, анестезиолози, инте-
зивисти и други, лечили су тешко повређене и 
критично оболеле особе. Потпуно је промењен 
организациони систем пријема и стационарног 
лечења у Ургентном центру Клиничког центра 
Србије. Редефинисан је систем прехоспиталног 
нивоа хитне помоћи и уведен у функцију појам 
критичности времена у пружању основне жи-
вотне подршке („златни сат“ са „прстеном пре-
живљавања“). То је, поред осталог, довело до 
великог броја радова приказаних на домаћим и 
међународним скуповима. Највећи број магис-
теријума и докторских дисертација био је пос-
већен тешкој трауми и критично оболелим 
особама. 

Научна делатност. Објавио је више од 140 
радова: 70 је штампано у домаћим часописима у 
целини, 45 у домаћим часописима као сажеци, 
два рада у страним часописима у целини, а 24 
рада у страним часописима као сажеци. Учест-
вовао је као коаутор у два уџбеника хирургије у 
којима је био аутор поглавља „Хирургија ме-
дијастинума и дијафрагме“ и „Хирургија слези-
не“. Аутор је монографије Употреба шавног ма-
теријала у хирургији, оригиналне публикације 
ове врсте у нашој земљи. Главни је уредник уџ-
беника Основи ургентне медицине.

Током 1994. године одржао је пет предавања 
по позиву у болницама на медицинским факул-
тетима у Бангкоку и Сингапуру, те по једно пре-
давање у Кијеву и Женеви.

Био је носилац научног пројекта Траума у Ју-
гославији. Први је етаблирао научноистражи-
вачки рад на пољу политрауме и тешке торакал-
не трауме и започео пројекте базичних истра-
живања с референтним центрима у Италији и 
Израелу. Тада су настали и нови концепти орга-
низације ургентне медицине у нашој земљи за-
сновани на искуствима других држава. Наша 
искуства о раду у ратним условима и ратним 
повредама проф. Митровић је с осталим колега-
ма приказао на међународним скуповима у Ст-
разбуру, Ослу и Пизи, а 1996. године био је пред-
седник Научног одбора међународног конгреса 
о ратним повредама одржаног у Београду. Тада 
су први пут приказани нови облици ратних по-
вреда, септичке и компликације бројних хи-
руршких реинтервенција. За овај конгрес је по-
сто јало велико интересовање међународне 
стручне јавности у Европи и ван ње.

Проф. Митровић се посебно бавио лечењем 
акутног некротичног панкреатитиса, користећи 
планиране релапаротомије уз употребу етизипа 
(рајсфершлус) ради етапног уклањања некро-
тичних маса. Посебно су биле значајне рана ре-
анимација и рана дијагностика акутног едема-
тозног панкреатитиса.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва, Хируршке секције 
и Трауматолошке секције, чији је био и председ-
ник. Био је члан Председништва Удружења хи-
рурга Југославије и члан Југословенског гастро-
хируршког клуба.

Проф. Митровић је дугогодишњи члан Међу-
народног удружења хирурга (ISS) и Европског 
удружења за ургентну хирургију и трауматоло-
гију (EATS).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је главни и одгворни уредник југосло-
венског часописа Chirurgia Urgens, члан редак-
ционих одбора европских часописа European 
Journal of Emergency Surgery и Hepatogastro ente-
rology и редакционог одбора југословенског ча-
сописа Хало 94 (Београд).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1994, а за редовног члана 1997. године. 
Био је члан Председништва Хируршке научне 
групе (2001–2004). Организовао је научни скуп 
Академије Интраперитонеална сепса (1997) и 
био предавач на научном скупу Ратне повреде 
абдомена (1993).

Редовни је члан Научног друштва Србије. 
Члан је Ротари клуба Беорада „Сингидунум“.

Награде и признања. Српско лекарско 
друштво доделило му је 1980. године Плакету за 
рад у Хируршкој секцији, а 1991. Повељу као 
признање за дугогодишњи рад у Друштву. На-
грађен је годишњом наградом Српског лекар-
ског друштва за научноистраживачки рад 2003. 
године.

Добитник је Награде Медицинског факултета 
Универзитета у Београду за најбољег асистента 
школске 1974/75. и 1975/76. године и Захвалнице 
Клиничког центра Србије за предани рад 2007. 
године.

Носилац је Ордена Светог Саве другог степе-
на, који му је доделио Свети архијерејски сабор 
Српске православне цркве 1997. године.
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Основни биографски подаци. Драган Ми-
цић је рођен 13. јануара 1950. године у Београду. 
Гимназију је завршио у Крагујевцу као матурант 
генерације и добитник Вукове дипломе, а Меди-
цински факултет Универзитета у Београду 22. 
јануара 1974. године с просечном оценом 9,68. 

Стручно и научно усавршавање. Звање ма-
гистра наука стекао је 26. децембра 1977. године 
на Медицинском факултету у Београду одбра-
ном магистарске тезе Инсулинемија и стероиди 
у току болне фазе улкусне гризлице. Звање док-
тора наука на Медицинском факултету у Београ-
ду стекао је 25. фебруара 1981. године одбраном 
дисертације под насловом Динамски одговор 
пролактина, СТХ и кортизола у хипогликемији 
гојазних особа изазваној инсулином. 

Специјализацију интерне медицине завршио 
је 1981. године на Медицинском факултету у Бе-
ограду. Супспецијалиста је ендокринологије од 
1983. године. Завршио је Први последипломски 
EFES курс из ендокринологије у Шпанији (1994). 
Усавршавао се на Универзитетској клиници у 
Улму (1981), St. Bartholomew's Hospital у Лондону 
(1986), Middlesex Hospital у Лондону (1987. и 
1988), Joslin Diabetes Center у Бостону (1988), Peter 
Bent Brigham Hospital на Универзитету Харвард 
у Бостону (1988), Steno Memorial Hospital у Ко-
пенхагену (1998) и Универзитетској болници 
Акер у Ослу (2010). 

Избор у наставничка звања, наставна де-
латност и функције на Медицинском факулте-
ту. У звање асистента на предмету Интерна ме-
дицина на Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду изабран је 3. марта 1982. Поново 
је биран у звање асистента 19. априла 1985. и 
реизабран у исто звање 2. јуна 1988. У звање до-
цента на предмету Интерна медицина унапређен 
је 7. децембра 1988, у звање ванредног професо-

ра 7. октобра 1991, а у звање редовног професора 
интерне медицине на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду 5. новембра 1996. 
године. 

Проф. Мицић је држао вежбе и предавања на 
катедрама интерне медицине и ургентне меди-
цине, из основа добре клиничке праксе, на по-
следипломској настави из ендокринологије, кар-
диологије, баријатријске медицине и медицине 
бола.

Од 1. јануара 1989. до 5. маја 2016. године био 
је ментор у изради десет магистарских радова, 
седам докторских дисертација, три завршeна 
рада специјалистичких академских студија и 13 
ужих специјализација из ендокринологије, као 
и коментор у изради две магистарске тезе.

На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду обављао је низ значајних функција, 
међу којима и продекана за редовну наставу 
(2004–2009). Тренутно је продекан за специја-
листичку наставу овог факултета (од децембра 
2009) и шеф Катедре за последипломску наставу 
из ендокринологије (реизабран у октобру 2015. 
на период од три године).

У звање гостујућег професора изабран је 7. 
новембра 2007. године на Медицинском Универ-
зитету у Клужу (Румунија), а 28. новембра 2014. 
на Медицинском факултету Cerrahpaşa Универ-
зитета у Истанбулу (Турска).

Стручна делатност. Најважније области рада 
проф. Мицића биле су: инсулин-независни и 
инсулин-зависни дијабетес, инсулинска резис-
тенција, гојазност, обољења коре надбубрежних 
жлезда, обољења штитасте жлезде, синдром по-
лицистичних јајника, обољења хипофизе, гас-
троинтестинални хормони.

Био је руководилац Ендокринолошког семи-
нара у Институту (данас Клиници) за ендокри-

Академик Драган Мицић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Члан Српске академије наука и уметности од 2003. 
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
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нологију, дијабетес и болести метаболизма Кли-
ничког центра Србије од 1988. до 2015. године. 

Био је директор Клинике за ендокринологију, 
дијабетес и болести метаболизма Клиничког 
центра Србије од 11. децембра 2012. до 1. ок-
тобра 2015. године. Обављао је функцију наче-
лника Одељења за гојазност, метаболичке и ре-
продуктивне поремећаје у овој клиници и наче-
лника Центра за гојазност Клиничког центра 
Србије до 1. октобра 2015.

Био је члан Научног савета Клиничког цен-
тра Србије и помоћник генералног директора 
Клиничког центра Србије за интерну медицину. 
Такође је био председник Управног одбора у Ин-
ституту за штитасту жлезду и метаболизам на 
Златибору и Институту за реуматологију у Бео-
граду (2002–2009). Године 2010. изабран је за 
члана Научног већа Клиничког центра Србије, а 
2012. за председника Управног одбора Специјал-
не болнице за штитасту жлезду и болести мета-
болизма „Чигота“ на Златибору. Дана 27. фебру-
ара 2013. изабран је за члана Стручног савета 
Клиничког центра Србије.

Активности у републичким телима за 
здравство. Национални је координатор Екс-
пертске групе за гојазност Министарства здра-
вља Републике Србије, председник је Републич-
ке стручне комисије за превенцију и терапију 
масовних незаразних обољења при Министар-
ству здравља Републике Србије, а од новембра 
2014. председник Републичке стручне комисије 
за ендокринологију. Дана 27. јула 2015. године 
изабран је за председника Здравственог савета 
Србије у петогодишњем мандату. 

Научна делатност. Досад је објавио 146 радо-
ва у међународним часописима и монографија-
ма, 133 рада у домаћим часописима, 88 поглавља 
у домаћим монографијама, 470 сажетака у збор-
ницима с међународних састанака, 234 сажетка 
у зборницима са домаћих скупова и 37 поглавља 
у домаћим зборницима радова. Одржао је 127 
предавања по позиву.

Решењем савезног министра за науку, техно-
логију и развој СР Југославије именован је за 
експерта у области медицине (ендокринологија) 
10. јануара 1984. године.

Био је руководилац потпројекта Интерреак-
ција инсулина и контрарегулаторних хормона 
(Министарство науке Србије 1985–1990, 1990–
1995, 1995–2000), коруководилац с југословенске 
стране у међудржавном пројекту с Енглеском (Prof. 

Dr H. S. Jacobs) Испитивање феномена инсулинске 
резистенције код болесница са ПЦОС (Републички 
завод за међународну, културну и техничку са-
радњу, 1986–1990) и коруководилац с југословен-
ске стране (Универзитет у Београду) у интеруни-
верзитеском пројекту с Универзитетом у Сантјагу 
де Компостели у Шпанији (Prof. Casanueva) Неуро-
ендокрина контрола лучења хормона растења 
(1994–1998). С наше стране (Србија и Црна Гора) 
био је координатор у оквиру Балканске групе за 
проучавање гојазности. Руководио је пројектима 
које финансира Министарство за науку Србије: 
Примена нових секретагога за хормон растења у 
ендокриним обољењима (2001–2005), Ендокрини 
регулаторни механизми у метаболичким болести-
ма (2006–2010) и Истраживање ендокриних регу-
латорних механизама, маркера системске инфла-
мације и кардиоваскуларних фактора ризика у 
метаболичким болестима (2011–2016).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и његове Ендокри-
нолошке секције и председник Одбора за гојаз-
ност ове секције. Председник је Српског удру-
жења за проучавање гојазности.

Члан је бројних међународних удружења. Го-
дине 2004. изабран је у звање SCOPE (Specialist 
Certification of Obesity Professional Education) Fo-
under од стране International Association for the 
Study of Obesity у Лондону. Члан је EASD (Euro-
pean Association for the Study of Diabetes), IDF 
(International Diabetes Federation), ADA (American 
Diabetes Association), ENEA (European Neuroendo-
crine Association), ESE (European Society of Endo-
crino logy) и IASO (International Association for the 
Study of Obesity). Члан је EASO (European Associa-
tion for the Study of Obesity) и Obesity Management 
Task Force у оквиру тог удружења, а 23. децембра 
2015. године изабран је за потпредседника EASO 
са седиштем у Лондону. 

Члан је Њујоршке академије наука од 1988. 
године. За члана Одељења медицинских наука 
Академије наука и умјетности Републике Српске 
изабран је 2014. године.

Крајем јуна 2011. постао је члан Комитета 
експерата за евалуацију научноистраживачких 
пројеката при Министарству науке и иновације 
у Шпанији (CAIBER).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Проф. Мицић је био главни и одговорни 
уредник часописа Acta Clinica и уредник публи-
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кације Клиничка ендокринологија – одабрани 
случајеви од њеног оснивања до 2015. године. 
Члан је редакцијског одбора домаћих часописа 
Медицинска истраживања, Acta Physiologica et 
Pharmacologica и Тимочки медицински гласник и 
међународног уређивачког одбора у часописима 
Obesity and Metabolism (Editrice Kurtis, Милано, 
Италија), Ожиреније и метаболизам (Москва, 
Русија), Romanian Journal of Diabetes, Obesity and 
Metabolic Disorders (Букурешт, Румунија), те при-
дружени уредник у European Journal of Obesity 
(Karger, Базел, Швајцарска).

Био је такође председник Комисије за публи-
кације на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Медицинске академије изабран 
је 1996, а за редовног 2004. године. Организовао 
је научни скуп под називом Савремена схва-
тања о патогенези и терапији синдрома поли-
цистичних оваријума (1998), био коорганизатор 
Симпозијума о примени хормона раста код 
одраслих (2000) и предавач на научним скупо-
вим о лептину (1999), феохромоцитому (2002) и 
гојазности (2005).

Чланство и активности у Српској акаде-
мији наука и уметности. За дописног члана 
САНУ изабран је 30. октобра 2003, а за редовног 
члана 5. новембра 2009. године.

Обављао је функцију потпредседника Међу-
одељењског одбора за хуману репродукцију 
САНУ. Члан је Одбора за кардиоваскуларну па-
тологију и Одбора за сомнологију САНУ. Године 
2005. изабран је за члана Краљевског медицин-
ског одбора. Од новембра 2007. до децембра 
2015. године био је заменик секретара Одељења 
медицинских наука САНУ. Године 2009. постао 
је председник Одбора за ендокринологију и 
факторе спољашње средине САНУ. За секретара 
Медицинског одељења САНУ изабран је 23. де-
цембра 2015. године.

Награде и признања. Добитник је Захвални-
це (1982), Дипломе (1987), Плакете (1989), По-
веље (1995) и Награде за научноистраживачки 
рад (1999) Српског лекарског друштва, као и 
Награде за научни рад из дијабетологије „Вук 
Врховац“ (Загреб, 1981).

Од 2015. године носилац је почасне титуле 
Diabetes Honoris Causa, коју му је доделило 
Romanian Society of Diabetes, Nutrition and 
Metabolic Diseases.
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Основни биографски подаци. Властимир 
Младеновић је рођен 1928. године у Пироту. 
Средње образовање завршио је у Лесковцу. Ме-
дицински факултет Универзитета у Београду 
уписао је 1946. године и дипломирао 1952.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из интерне медицине положио 
је 1957. године с одличним успехом. Звање при-
маријуса је стекао 1973, а докторску дисертацију 
под насловом Хронични облик Рајтерове боле-
сти одбранио 1974. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента при Катедри интер-
не медицине Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду изабран је 1957. године, у звање 
ванредног професора 1985, када је Институт за 
реуматологију прикључен као наставна база Ме-
дицинском факултету, а за редовног професора 
1991. године.

Поред наставе редовним студентима обављао 
је наставу и на последипломским студијама и 
био шеф Катедре за последипломске студије из 
реуматологије (1986–1993). Био је ментор у из-
ради неколико магистарских теза и докторских 
дисертација.

Стручна делатност и допринос развоју реу-
матолошке службе у Србији. Пошто је током 
1952/53. године обавио општи лекарски стаж на 
клиникама Медицинског факултета, запослио се 
у Другој интерној клиници (касније Интерна 
клиника А; 1953–1958). Савезно извршно веће 
упутило га је 1958. године на рад у Етиопији, где 
је као директор Опште болнице у Џими (Jimma) 
и медицински директор провинције Кафа (Kaffa) 
радио до 1965. године. Од 1965. до одласка у пен-
зију крајем 1993. године радио је у Реумато-
лошком институту (касније Институт за реума-

тологију) у Београду. У тој установи био је шеф 
одељења, директор организације (ООУР) Реума-
тологија (1977–1983), заменик директора (1983–
1985) и директор Института (1985–1993).

Био је секретар (1978–1985), а потом председ-
ник Републичке стручне комисије за реуматизам 
(1985–1993). Обављајући ове функције, као и 
функцију директора ООУР Реуматологија, био 
је веома ангажован у организацији реуматолош-
ке службе у Србији и отварању реуматолошких 
амбуланти у многим градовима: Смедерево, По-
жаревац, Зајечар, Бор, Пирот, Врање, Лесковац, 
Крушевац, Краљево, Крагујевац, Чачак, Ужице, 
Ваљево, Шабац, Прокупље, Врањска Бања, При-
бојска Бања, Суботица, Зрењанин, Кикинда, 
Панчево. Истовремено је организовао курсеве 
иновација знања из реуматологије и припре-
мање и бесплану расподелу приручника за дија-
гнозу, лечење и оцену радне способноси особа 
оболелих од реуматских болести.

Научна делатност. Аутор је или коаутор више 
од 600 научних и стручних радова објављених у 
земљи и иностранству, у научним и стручним 
часописима, зборницима с бројних страних и 
домаћих реуматолошких конгреса и симпозију-
ма, те 24 уџбеника и монографија. Његово науч-
но и стручно интересовање било је нарочито 
усмерено на спондилоартропатије (серонегатив-
не артритисе), посебно на Рајтерову болест, о 
којој је 2007. године објавио монографију с при-
казом више од 1.000 болесника (далеко највећи 
број објављен у свету), прикупљених и обрађе-
них током 40-годишњег периода (1966–2005), од 
којих су многи прађени 10, 20 и више година.

Највећи број објављених радова (око 380) од-
носи се на проблеме проучавања спондилоартро-
патија (анкилозирајућег спондилитиса, Рајтерове 
болести, псоријазног артритиса), њихових кли-

Проф. др Властимир Младеновић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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ничких и радиографских одлика, дијагностичких 
критеријума, ране дијагнозе клиничких облика, 
системских манифестација, ретких облика боле-
сти, промена у сакроилијачним зглобовима и на 
кичменом стубу (дисковертебралне промене у 
спондилитису), ентезитиса, односа с антигеном 
HLA-B27, одлика болести код жена и деце, фами-
лијарне појаве болести, међусобне диференцијал-
не дијагнозе. Анализирано је око 2.000 болесника 
с анкилозирајућим спондилитисом, 1.100 болес-
ника с Рајтеровом болешћу и 460 болесника са 
псоријазним артритисом. Све то је саопштено у 
монографијама Рајтерова болест (Реактивни 
артритис) (2007) и Спондилоартритиси (Спон-
дилоартропатије) (2008). Треба навести неколи-
ко закључака који су посебно значајни: 1) артри-
тис удружен са псоријазом јесте псоријазни ар-
тритис; 2) моносимптомски облик Рајтерове бо-
лести, када је захваћен само локомоторни систем, 
бележи се код 20–25% болесника с Рајтеровом 
болешћу; 3) појава акутног предњег увеитиса 
(иритиса, иридоциклитиса) током спондилоар-
тропатије (најчешће спондилитиса или Рајтерове 
болести) представља коинциденцију две В27-по-
зитивне болести, односно увеитис није системска 
манифестација спондилоартропатија.

У радовима су приказани резултати изуча-
вања и других реуматолошких проблема, међу 
којима су: појава Бакерове цисте (и њена рупту-
ра) у реуматским болестима, појава амилоидозе 
код болесника с реуматоидним артритисом или 
анкилозирајућим спондилитисом, дифузна иди-
опатска скелетна хиперостоза, мултипла епифиз-
на дисплазија (код 120 болесника), малигне боле-
сти и „реуматске“ манифестације (мултипли 
мијелом, леукозе, метастазе у костима), примарна 
и секундарна хипертрофијска остеоартропатија, 
хондрокалциноза, охронотска артропатија, фар-
макотерапија реуматских болести (метотрексат, 
соли злата, нестреоидни антиинфламаторни ле-
кови, гликокортикоиди, лефлуномид), лајмска 
борелиоза, луес зглобова и кичменог стуба. У јед-
ној од његових монографија описан је развој ре-
уматологије у Србији до 1996. године, а у другој 
су приказани биолошки лекови који се примењују 
у лечењу запаљењских реуматских болести.

У многим радовима сарадници су му били и 
лекари  из других установа (Очна клиника, Мик-
робиолошки институт, Патолошко-анатомски 
инсититут, Физиолошки институт, Институт за 
гастроентерологију, Институт за хематологију, 

Институт за медицину рада, Институт за плућне 
болести, Институт за хематологију, Војномеди-
цинска академија, реуматолошке установе из 
Ниша, Загреба и Љубљане). Била су укупно 54 
сарадника из Института за реуматологију и око 
74 из других институција.

Велики број ових радова је саопштен на око 
45 европских, међународних и националних 
(ван наше земље) конгреса и симпозијума.

У књизи Клиничка реуматологија, главног 
уредника Ј. Конечног (1984), уредио је поглавље 
„Серонегативни артритиси“ и био аутор три на-
слова. Био је уредник поглавља „Реуматологија“ 
у Лекарском приручнику Српског лекарског 
друштва (1992) и поглавља „Болести локомотор-
ног система и везивног ткива“ у Стефановиће-
вом уџбенику Интерна медицина (IX и X из-
дање), главног уредника М. Ристића, те аутор 
три наслова у уџбенику Интерна медицина 
(1994), чији је главни уредник Љ. Хаџи Пешић.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1953. године, а од 
1966. и његове Реуматолошке секције, чији је био 
председник од 1993. до 1996. године. Члан је Уд-
ружења реуматолога Србије. 

Члан је Удружења реуматолога Југославије, од-
носно Србије, од 1966. године, чији је председник 
био у два мандата од 1987. до 1998. године, када је 
изабран за доживотног почасног председника овог 
удружења. Такође је био члан Европске лиге за 
борбу против реуматизма (EULAR) и Сталног ко-
митета за едукацију EULAR као представник Југо-
славије. Члан је и Међународне (светске) лиге за 
борбу против реуматизма (ILAR). 

Организовао је два конгреса реуматолога Ју-
гославије: 1988. године у Београду и 1994. године 
у Бујановцу и Прохору Пчињском. Био је члан 
организационих одбора више од 20 реумато-
лошких симпозијума (Нишка Бања; Комисија за 
реуматизам, реуматску грозницу и дечји 
реуматизам).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан Уредништва часописа Acta 
Rheumatologica Belgradensia од оснивања и његов 
главни уредник од 1987. до 1996. године.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1990, а за редовног члана 1998. године. 
Члан је Научне групе за интерну медицину, чији 
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је потпредседник био 2007. и 2008. године. У ок-
виру Академије организовао је шест научних 
скупова: Лефлуномид у лечењу болесника са реу-
матоидним артритисом (1993), Рана дијагноза 
запаљењских реуматских болести и њен значај 
(1995), Лечење запаљењских реуматских боле-
сти (1997), Болести коксофеморалних зглобова 
(1998), Методе визуелизације у реуматологији 
(2000) и Биолошки лекови у лечењу запаљењских 
реуматских болести (2009).

Награде и признања. Добитник је бројних 
награда и признања међу којима су Повеља Срп-
ског лекарског друштва (1994), Награда за жи-
вотно дело Српског лекарског друштва (2009) и 
највећа награда Друштва „Велики печат“ (2013). 
Добитник је Плакете Савеза лекарских друшта-
ва Југославије (1986) и Повеље Удружења реума-
толога Југославије (1988).

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем (1988).
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Основни биографски подаци. Александар 
Недок је рођен 10. септембра 1925. године у Бео-
граду. По оцу потиче из старе лекарске породице 
(прадеда др Стеван Недок, лекар од 1860. године, 
хирург, активни санитетски мајор, учесник срп-
ско-турских ратова; деда др Јосиф, интерниста, 
управник болнице у Крагујевцу, резервни сани-
тетски потпуковник, учесник радова 1912–1913 
и 1914–1918; обојица активни чланови Српског 
лекарског друштва; отац Светозар, дипломирани 
правник), а мајка Десанка, професор физике, 
била је потомак јунака Варваринске битке из Пр-
вог српског устанка Обрада Стрижанина.

Основну школу и гимназију похађао је у Бео-
граду и завршио 1944. године. Учесник је Народно-
ослободилачког рата 1944/45. године, а у Југосло-
венској народној армији је остао до јесени 1946. 
Резервни је санитетски мајор Војске Србије.

На Медицински факултет Универзитета у Бе-
ограду уписао се 1946. године, а дипломирао 
1953. с просечном оценом 9,45. Током студија 
био је члан научне групе студената при Физио-
лошком институту. Тада је написао и први рад 
– скрипта Биохемија, у издању „Научне књиге“ 
из Београда. Као студент био је активан у Омла-
динској организацији.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из интерне медицине положио 
је 1961. године с одличним успехом. Хабилита-
циони рад за позив универзитетског наставника 
примљен му је 1966. године, а звање примаријуса 
додељено му је 1967. одлуком Савезног савета за 
здравство и социјалну политику. Докторску ди-
сертацију под насловом Брадикардије услед по-
ремећеног стварања или спровођења дражи у 
акутном инфаркту миокарда одбранио је 1978. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду.

Био је на стручном усавршавању у Паризу 
(проф. Ives Bouvrain), Фрајбургу (проф. Helmut 
Roskamm) и Москви (академик Шхвацабаја и 
академик Чазов), као и у студијским посетама у 
Фиренци, Цириху, Базелу и Лондону.

Избор у научна звања. Звање научног са-
ветника Медицинског факултета Универзитета 
у Београду за предмет Кардиологија стекао је 
1989. године одлуком Комисије за научноистра-
живачко звање Републичке заједнице науке. 

Стручна делатност. По завршеним студијама 
и обавезном лекарском стажу радио је као лекар 
опште праксе од 1954. до 1957. године у Параћи-
ну, Иђошу и Дому здравља „Др Милутин Ивко-
вић“ у Београду. 

Највећи део свог радног стажа (1957–1987) про-
вео је у Дијагностичком центру, касније Заводу за 
хитна интерна и цереброваскуларна обољења, где 
је 1970. године изабран за шефа Одељења интен-
зивне неге. Тада је основао прву српску и југосло-
венску коронарну јединицу (1. април 1970. годи-
не). За начелника Интерног одељења изабран је 
1972. и ову дужност обављао до реформисања 
Одељења 1987. године. Од 1979. до 1985. године био 
је директор Завода. Поред тога, био је члан многих 
комисија и органа Завода.

Истовремено је посвећивао много пажње об-
разовању младих. Интерно одељење Завода било 
је једино одељење ван клиника у Београду на 
којем је могао да се обави цео специјалистички 
стаж. Руководећи овим одељењем створио је низ 
младих стручњака специјалиста и последипло-
маца који су с њим учествовали у бројним ис-
траживањима и радовима. Био је ментор или 
коментор у изради неколико магистарских теза 
и докторских дисертација.

У Ургентни центар Клиничког центра Меди-
цинског факултета (касније Клинички центар 

Научни саветник др Александар Недок

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Примаријус од 1967. 
Научни саветник Медицинског факултета

 Универзитета у Београду 
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Србије) прешао је месец дана пре званичног от-
варања Центра, 1. октобра 1987, заједно са 120 
лекара, медицинских сестара и техничара и по-
моћних радница из Завода за хитна интерна 
обољења – практично, целом кардиолошком и 
ендокринолошком екипом „са све опремом“. Био 
је оснивач и први начелник Одељења ургентне 
кардиологије са коронарном јединицом Ургент-
ног центра Клиничког центра Србије (1987–
1990). У пензији је од 1. oктобра 1990. године.

Током више од 20 година руковођења и рада у 
коронарним јединицама (најпре Завода за хитна 
интерна обољења, а затим Ургентног центра; 
1968–1990) у тим јединицама је лечено више од 
15.000 болесника с акутним инфарктом миокара-
да поред болесника са другим акутним кардиоло-
шким стањима. Својим ентузијазмом, упорношћу 
и познавањем проблема др Недок је остварио 
светски упоредиве резултате. Поштујући часопис 
Српски архив за целокупно лекарство, обја вио је у 
њему у периоду 1970–1972. године више од 15 ра-
дова у којима је приказао савремене методе дијаг-
ностике, праћења и лечења болесника од срчаног 
инфаркта упоредо с властитим резултатима. Тиме 
је омогућио свим колегама у Србији да се с тим 
достигнућима упознају и примене их.

Научна делатност. Објавио је више од 150 
радова из области ендокринологије и кардиоло-
гије, а коаутор је и неколико ендокринолошких 
и кардиолошких монографија. Његова прва ис-
траживања била су посвећена ендокриним по-
ремећајима, да би се потом посветио повези-
вању ендокриних и кардиолошких поремећаја, 
а посебно метаболичким поремећајима у карди-
олошким болестима. Највећи део његовог науч-
ног опуса посвећен је, ипак, акутним стањима у 
кардиологији и овој обалсти је дао значајан 
струч ни, методолошки и дидактички допринос. 

У своме раду успешно је окупљао водеће 
стручњаке из патологије, биохемије, генетике, 
хирургије, дајући тако тимским приступом це-
ловиту слику појединих проблема.

Био је писац лексичких јединица из ендокри-
нологије у Медицинској енциклопедији загреба-
чког Лексикографског завода. Као члан-сарад-
ник Матице српске, написао је за њен Српски 
биографски речник (књ. 1–7 до сада) више од 200 
биографија истакнутих српских лекара.

Као гостујући професор одржао је предавања 
на универзитетима у Москви, Лењинграду и 
Риги (1980). Учествовао је активно на многим 
домађим и иностраним конгресима, састанцима 
и симпозијума са више од 100 реферата.

Др Александар Недок је двадесет пет година 
свог пензионерског живота посветио истражи-
вањима српског војног санитета. Радећи неу-
морно у Војноисторијском архиву, Архиву Бео-
града, Србије и Југославије, открио је, расветлио 
и забележио бројне дотад необјављене податке 
о војном санитету од осамдесетих година 19. 
века до 1920. године, а посебно у Балканским 
ратовима и Првом светском рату, као и податке 
о раду савезничких медицинских мисија, међу-
народних организација Црвеног крста, али и 
здравственим приликама у војсци и народу. На 
основу архивске грађе објавио је бројне радове 
и био уредник једног суплемента Војносанитет–
ског прегледа (Српски војни санитет у 1917–1918 
години; 2008) и шест монографија: Повлачење 
српске војске ка албанском приморју и њена ева-
куација на Крф 1915–1916. Рад војно-санитет–
ске скужбе (2006), Српски војни санитет у 1916. 
години (са Б. Димитријевићем, 2007), Српски 
војни санитет у 1914–1915. години (са Б. Попо-
вићем, 2010), Балкански ратови 1912–1913. Рад 
српског војног санитета (2012), Српски војни 

Симпозијум о српском војном санитету у 
Првом светском рату, 30. септембар 2014. 
године (последњи од пет симпозијума које 
је научни саветник др Александар Недок 
са сарадницима организовао од 2007. до 
2014. године). У радном председништву су 
(слева надесно): научни саветник др Алек-
сандар Недок, проф. др Драган Микић, 
начелник Инфективне клинике Војномеди-
цинске академије, и бригадни генерал у 
пензији доц. др ВељкоТодоровић, интер-
ниста-токсиколог, бивши начелник Сани-
тетске службе Војске Србије
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санитет у Првом светском рату (са Б. Попо-
вићем и В. Тодоровићем, 2014) и Повлачење 
српске војске ка албанском приморју и њена ева-
куација на Крф, друго проширено издање (2015).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1953. године. Је-
дан је од оснивача и први секретар, а касније 
потпредседник Ендокринолошке секције Срп-
ског лекарског друштва. Члан је Кардиолошке 
секције, био је дугогодишњи члан Управног од-
бора ове секције и њен председник (1987). Члан 
је и Секције нуклеарне медицине, Интернистич-
ке секције, као и Секције за историју медицине 
од њеног оснивања.

Био је члан Удружења ендокринолога Југо-
славије и секретар тог удружења, те члан Удру-
жења кардиолога Југославије и Европског кар-
диолошког друштва.

Организовао је бројне стручне и научне са-
станке, међу којима и симпозијум о резултатима 
рада коронарних јединица 1975. године у Београ-
ду (издата монографија) и јубиларни 10. састанак 
кардиолошких секција Српског лекарског 
друштва и Збора лијечника Хрватске 1987. годи-
не у Београду (издат зборник сажетака радова).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је дугогодишњи члан и заменик главног 
и одговорног уредника Српског архива за цело-
купно лекарство. Један је од оснивача и члан 
Уређивачког одбора часописа Кардиологија Срп-
ског лекарског друштва.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва и 
другим научним друштвима. Др Недок је редов-

ни члан Академије медицинских наука од 1990. 
године. Био је потпредседик Научне групе интер-
не медицине (2010–2012). У оквиру активности 
Академије организовао је пет симпозијума на 
којима је са сарадницима приказао резултате ис-
траживања српског војног санитета: Српски вој-
ни санитет у 1916. години (Дом Војске Србије, 
2007), Српски војни санитет у 1917–1918. години 
(Академија медицинских наука и Управа за војно 
здравство Министарсва одбране Р. Србије; Вој-
номедицинска академија, 2008), Српски војни 
санитет у 1914–1915. години (Академија меди-
цинских наука и Управа за војно здравство Ми-
нистарсва одбране Р. Србије; Војномедицинска 
академија, 2010), Српски војни санитет у Бал-
канским ратовима 1912–1913. године (Академија 
медицинских наука и Управа за војно здравство 
Министарсва одбране Р. Србије; Војномедицин-
ска академија, 2012) и Српски војни санитет у 
Великом рату 1914–1918. године (Министарство 
одбране Р. Србије и Академија медицинских на-
ука, Војномедицинска академија, 2014).

Редовни је члан-сарадник Матице српске и 
члан Академије наука Њујорка од 1983. године.

Награде и признања. Српско лекарско дру-
штво доделило му је Повељу (1988) и најзначај-
нију награду – „Велики печат“ (2010).

Награђен је Првом наградом фондације 
„Драгојло Дудић“ за публицистичку делатност 
(2012). Добитник је Медаље заслуге за народ 
(1946), Медаље поводом 30 година Југословенске 
народне армије (1975) и Јубиларне повеље СУБ-
НОР-а (2010).

Носилац је Ордена рада са сребрним венцем 
(1973) и Ордена рада са златним венцем (1982).
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Основни биографски подаци. Миодраг Ос-
тојић је рођен 7. јула 1946. године у Београду, где 
је завршио основну школу и гимназију. Отац га 
је научио шаху у осмој години, и то је игра коју 
је обожаво, успешно играо и која му је донела 
многе радости и победе, међу којима и треће ме-
сто у Европи у јуниорској конкуренцији 1965. 
године у Гронигену. Почетак студија медицине 
прекинуо је даље професионално бављење 
шахом.

Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду завршио је 1971. године с просечном оце-
ном 9,58. У оквиру размене студената био је на 
крају четврте године студија на стажу у чувеној 
болници за срце у Шефилду и у болници за реу-
матоидни артритис у Бакстону, а као апсолвент 
провео је два месеца у познатој болници Johns 
Hopkins у Балтимору (САД).

Стручно и научно усавршавање. После за-
вршеног обавезног лекарског стажа 1972. године 
запослио се на Интерној клиници Б као лекар на 
специјализацији. Специјалистички испит из ин-
терне медицине положио је 1977, а исте године 
и нострификациони испит за САД (ECFMG). 
Магистарску тезу из кардиологије одбранио је 
1975, а докторску дисертацију под насловом Сег–
ментна анализа функције леве срчане коморе код 
болесника са коронарном болешћу 1982. године 
на Меди цинском факултету Универзитета у 
Београду.

После положеног специјалистичког испита, 
током 1978/79. године био је на усавршавању у 
Хјустону, код чувеног професора М. Е. DeBakey-
ја, где је радио као Fellow in Cardiology. Своје уса-
вршавање наставио је током целе своје профе-
сионалне каријере редовним учествовањем на 
различитим курсевима, семинарима и другим 
образовним програмима.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Интерна 
медицина на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду изабран је 1979. године, у 
звање доцента 1986, ванредног професора 1991, 
а у звање редовног професора 1996. године. 

Обављао је наставу из кардиологије за студен-
те редовних и последипломских студија – супспе-
ци јализанте из кардиологије и студенте магис-
тарских и докторских студија. Такође је учество-
вао у настави на последипломским студијама из 
опште медицине, пулмологије и ургентне меди-
цине, као и у Школи ехокардиографије.

Шеф Катедре последипломске наставе из кар-
диологије на Медицинском факултету у Београ-
ду био је од 2000. до 2009. године. 

Био је ментор у изради 23 супспецијалистич-
ка рада, 25 магистарских теза и 21 докторске 
дисертације.

Две године (1985–1986) био је гостујући асис-
тент-професор у Baylor College of Medicine у Хју-
стону. Гостујући је професор Academian N. 
Kipshidze Central University Clinic у Тбилисију 
(Грузија) и медицинских факултета у Подгорици 
и Бањој Луци.

На крају педагошке каријере 2011. године 
изабран је у звање професора емеритуса Меди-
цинског факултета.

Стручна делатност и врхунска достигнућа 
наследника „Београдске кардиолошке школе“. 
После завршеног Медицинског факултета, на 
позив академика Божидара Ђорђевића, који га 
је запазио на испиту из интерне медицине, за-
послио се на Интерној клиници Б. На Карди-
олошком одељењу ове клинике, које је током 
оснивања Клиничког центра Србије постало део 
Инстутута за кардиоваскуларне болести, про-
шао је све степенице – од лекара на специјализа-

Академик Миодраг Остојић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1994. 
Професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду
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цији до директора. Током свог стручног усавр-
шавања под менторством проф. др Срећка Не-
дељковића определио се за савремене дијаг-
ностичке методе, посебно катетеризацију срца 
и методе интеревентне кардиологије. Године 
1987. постављен је за директора Центра за дијаг-
ностику и ванболничко лечење Института за 
кардиоваскуларне болести. Октобра 1997. годи-
не изабран је за директора Клинике за кардиоло-
гију овог института. Поред рада на клиници 
обављао је и значајне функције у Клиничком 
центру Србије. Од 2004. до 2009. године био је 
помоћник директора Клиничког центра Србије 
за интерну медицину.

У оквиру практичне и научноистраживачке 
делатности, у рутинску примену Кардиолошког 
одељења Интерне клинике Б и касније у Инсти-
туту за кардиоваскуларне болести Кли нич ког 
центра Србије у Београду увео је више од 20 
дијагностичких и терапеутских поступака, међу 
којима су: мерење ударног волумена срца мето-
дом по Fick-у (1973); интракоронарна фибрино-
лиза употребом стрептокиназе (1984); транслу-
минална коронарна ангиопластика код хронич-
них болесника (1984); транслуминална анги-
опластика бубреж не артерије и периферних 
артерија (1984); РТСА код болесника с акутним 
инфарктом миокарда (1985); дилатација стенозе 
залистака плућне артерије (1986); стрес-ехокар-
диографски тест и дипи ри да мол, добутамин и 
аденозин-ехокардиографски тест (1987); дирек-
цио на коронарна атеректомија (1990); дисекцио-
на атеректомија периферних артерија; уградња 
интракоронарних стентова (1990); интра васку-
ларни ултразвук коронарних артерија и пери-
ферних артерија (1990); увођење стентова обло-
жених лековима 2002 (истра живач у студији 
REALITY); pressure wire (RADI) за FFR и CFR 
(2004); NOGA мапирање и примена друге гене-
рације матичних ћелија коштане сржи у лечењу 
хроничне исхемијске кардиомиопатије (2009).

Веома је значајан његов допринос у образо-
вању младих лекара, посебно његових сарадни-
ка, којима се поноси и које је учио и од којих је 
учио. Међу њима су доктори наука, професори 
медицинских факултета, чланови чувених свет-
ских удружења кардиолога, Академије медицин-
ских наука и Одбора за кардиоваскуларне боле-
сти Српске академије наука и уметности, допис-
ни чланови САНУ, а истовремено врсни клини-
чаки лекари са знањем и многи већ са завидним 

искуством, али однедавно и млади стипендисти 
„Фонда Србије за ваше срце“.

Поред рада у Клиничком центру Србије, зна-
чајно је допринео развоју интервентне карди-
ологије у Клиничко-болничком центру у Нишу 
и у Клиничко-болничком центру „Звездара“ у 
Београду, где је од 2011. године консултант. Ту је 
отворена нова сала за катетеризацију средстви-
ма с његовог научног пројекта који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

Значајно је допринео развоју кардиологије, 
посебно интервентне кардиологије, у Републици 
Српској, где је радећи са својим тимом непреки-
дно 30 дана отворио 2007. године прву салу за 
катетеризацију у Републици Српској. Знатан 
број кардиолога и медицинских техничара из 
Републике Српске едуковао се код проф. Ос-
тојића и његовог тима, што је омогућило осни-
вање Одјељења за интервентну кардиологију у 
Клиничком центру у Бањој Луци. Од 2011. годи-
не консултант је Универзитетског клиничког 
центра у Бањој Луци.

Научна делатност. Своја искуства у клинич-
ким истраживањима објавио је у бројним сту-
дијама. Публиковао је сам или са сарадницима 
400 радова у целини (200 на српском језику) и 
800 сажетака на српском и енглеском језику. Ау-
тор је, коаутор и уредник око 100 књига, мо-
нографија и уџбеника, међу којима је и најно-
вији уџбеник Кардиологија (2011). Његови радо-
ви су цитирани око 4.500 пута према подацима 
базе Science Citation Index, а према подацима базе 
Scopus  7.813,  h-index 28 (новембар 2016). Цити-
рани су у водећим уџбеницима кардиологије: 
Textbook of Cardiology (Braunwald), Textbook of 
Cardiovascular Мedicine (Toopol), Textbook of Echo-
cardio graphy (Oto) и Textbook of Echocardio graphy 
(Feigenbaum).

Главне области истраживања професора Ос-
тојића су: катетеризација срца и интервентна 
кардиологија; ехокардиографија, стрес-ехокар-
диографски тест и дипиридамол-ехокардио-
графски тест; анализа кретања сег мен та зида 
леве коморе код коронарне болести срца. Био је 
сарадник у епидемиолошкој студији о коронар-
ној болести срца у седам земаља (главни истра-
живач Ancel Keys, САД).

Учествовао је и руководио многим национал-
ним научноистраживачким пројектима које су 
финансирали републички фонодви за науку и 
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Фонд за научни рад Српске академије наука и 
уметности. За постигнуте резултате у оквиру 
научноистраживачког пројекта награђен је на-
градом Министарства за науку и технологију 
2004. године. И сада руководи пројектом Ми-
нистарства за науку и пројектом САНУ. Такође, 
један је од сарадника пројекта The Seven Countries 
Study, у којем се већ 55 година прате три попула-
ције у Србији.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Дугого-
дишњи је члан Српског лекарског друштва и 
његове Кардиолошке секције. 

Био је члан Удружења кардиолога Југославије, 
потом Удружења кардиолога Србије и Црне 
Горе, те председник (2002–2004) и председавајући 
Радне групе за интеревентну кардиологију тог 
удружења (2002–2006). Члан је Југословенског 
друштва за борбу против атеросклерозе и 
Југословенског коронарног клуба. 

Члан је Удружења кардиолога Србије, чији је 
био председник од 2006. до 2010. године и пред-
седавајући Радне групе за интервентну карди-
ологију (2006–2011). Члан је Савеза српских и 
грчких лекара. Учествовао је у оснивању Удру-
жења кардиолога Републике Српске и Нацио-
налног комитета за превенцију кардиоваскулар-
них обољења Републике Српске.

Дародавац је, оснивач и председник Фонда-
ције Србије за ваше срце, која је досад стипенди-
рала 17 младих доктора на последипломским 
студијама кардиологије.

Члан је и многих међународних удружења 
међу којима су European Society of Cardiology, 
International Society and Federation of Cardiology 
– Scientific Section on Epidemiology and Prevention, 
Texas Heart Cardiovascular Institute Society, Fellow 
American College of Cardiology, ESC – EPACI Mem-
ber of International and National Societis Commeetee. 
Члан је радне групе 13 при ESC/EACTS за писање 
препорука за реваскуларизацију миокарда и 
председник Европске иницијативе Stent of Life за 
Србију.

Организатор је више од 50 скупова у Србији 
(конгреса, симпозијума, округлих столова) с 
међународним учешћем.

Позвани предавач био је више од 130 пута на 
различитим састанцима и конгресима широм 
света (на свим континентима осим Аустралије): 
Палермо, Барселона, Рим, Лион, Новосибирск, 
Вашингтон, Тбилиси, Минхен, Напуљ, Синга-

пур, Кобе (Јапан), Виндбер (САД), Париз, Бело-
город (Русија), Лондон, Рио де Жанеиро, Атина, 
Сегедин, Катовице, Беч, Лариса, Ђенова, Дубро-
вник, Питсбург, Бања Лука, Будимпешта, Пор-
торож, Софија, Тузла, Хамбург, Букурешт, Ис-
танбул, Подгорица, Ферара, Праг, Варшава, Да-
ка, Солун, Стокхолм, Крит, Бело Оризонте, Фи-
ренца, Ница, Сеул, Хјустон, Сплит, Сарди нија, 
Берлин, Пиза, Балатон, Кијев, Тел Авив. 

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је или је и даље уредник, односно члан 
уређивачких одбора часописа: European Echo car-
diography Journal, Journal of Cardiovascular Tra-
nsla  tional Research, Journal of Cardiovascular 
Medicine (Италија), Advances in Interventional Car-
diology (Пољска), Ultrasound in Мedicine, Biomed 
Electronic Journal (Editоr for stress tеsting; Chief 
Editor E. Picano), Кардиологија (Србија), Хало 94 
(Србија), Journal of the American Medical Associa-
tion (JAMA), српско издање, Срце и крвни судови 
(часопис Удружења кардиолога Србије), Војно-
сани тетски преглед, Scripta Medica (Република 
Српска), Биомедицинска истраживања (Репу-
блика Српска).

Био је или је и сада рецензент часописа: Cirсu-
la tion, Journal of Ame ri can College of Cardiology, 
American Journal of Cardiology, European Heart 
Јournal, European Journal of Echocardiography, 
Ultrasound in Мedicine, Biomed Electroniсs, Europen 
Heart Failure Journal, Heart, JACC Cardiovascular 
Interventions, Eurointervention, Advances in Inter-
ventional Cardiology, Journal of Cardiovascular 
Translational Research.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1990, а за редовног члана 1992. године. 
Био је предавач на неколико научних скупова 
Академије од којих је већина организована у са-
радњи с Одељењем медицинских наука Српске 
академије наука и уметности. Био је један од ор-
ганизатора научног скупа У спомен проф. др 
Дејану Бошковићу (1998) и научног скупа За-
паљење и атеросклероза (2003).

Чланство и активности у Српској акаде-
мији наука и уметности и другим академијама 
наука. За дописног члана САНУ изабран је 1994, 
а за редовног члана 2003. године. Члан је Одбора 
за мултидисциплинарна истраживања шећерне 
болести, Одбора за ендокринологију и утицај 
природних фактора и Одбора за кардиоваску-
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ларну патологију. Руководилац је научноистра-
живачког пројекта Акутни коронарни синдром: 
од вулнерабилног плака до вулнерабилног па-
цијента, који се финансира из Фонда за научни 
рад САНУ.

Инострани је члан Академије наука и умјетнос-
ти Републике Српске од 2008. године. Остварио је 
веома плодну сарадњу с Одјељењем медицинских 
наука и био члан Комисије за избор дописних чла-
нова Одјељења меди цинских наука Академије на-
ука и умјетности Републике Српске.

Награде и признања. Добитник је бројних 
признања и награда међу којима су: Награда за 
научноистраживачки рад Српског лекарског 
друштва (1992), Грамата Српског патријарха 

Павла (1998. и 2002), Награда „Карић фонда-
ције“ за област научног и истраживачког рада 
(1997), Награда за научноистраживачки проје-
кат Министарства за науку Републике Србије 
(2004), Хипократово признање Удружења карди-
олога Републике Српске (2005), Годишња награ-
да за увођење примарних перкутаних коронар-
них интервенција у Србији Министарства за 
здравље Србије (2006, 2009), Диплома Удружења 
интерне медицине Пољске (2009)и Златна ме-
даља Удружења кардиолога Србије (2013).

Академик Миодраг Остојић има из брака с 
Мир јаном сина Младена (1976) и кћер Олгу (1982), 
а из другог брака са супругом Јеленом сина Миод-
рага млађег (2014) и кћер Наталију (2016).

Подаци о академику Миодрагу Остојићу могу се наћи на интернет-страни Српске академије наука и уметнос-
ти https://www.sanu.ac.rs/Projekti/Projekti.aspx?arg=,1141; на интернет-страни Академије наука и умјетности 
Републике Српске http://www.anurs.org/index.php?option=btg_clan&idradnik=111  и на интернет-страни  
http://www.ekapija.com/website/sr/page/201694/Miodrag-Ostojić-direktor-Klinike-za-kardiologiju-Instituta-za-
kardiovaskularn
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Основни биографски подаци. Душан Пејин 
је рођен 7. августа 1937. године у Суботици. Ос-
новну школу и гимназију завршио је у Новом 
Саду. Студије на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду уписао је 1956. године. Ди-
пломирао је после дванаестосеместралних сту-
дија 1963. године. Током студија био је демон-
стратор на предмету Физиологија и биохемија, 
а са стручним студентским радовима учество-
вао је на I и II конгресу студената медицине.

Стручно и научно усавршавање. По одслу-
женом војном року обавио је обавезни лекарски 
стаж у Клиничкој болници у Новом Саду и по-
ложио стручни испит 1965. године. Специјали-
зацију из интерне медицине започео је после 
пријема на Клинику за интерне болести у Новом 
Саду 1970. године, а специјалистички испит по-
ложио 1974. Докторску дисертацију под насло-
вом Хемореолошке промене у синдрому хипервис-
козности различите етиологије одбранио је 
1979. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Новом Саду, пред комисијом којој је 
председавао академик Станоје Стефановић.

Стручно се усавршавао на хематолошким 
клиникама и институтима у земљи (Београд, 
Скопље, Загреб), као и у иностранству (у Лондо-
ну шест пута, у Минеаполису два пута и у Хју-
стону), где је боравио у оквиру студијског борав-
ка и програма трансплантације матичне ћелије 
хематопоезе.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента Медицинског факул-
тета Универзитета у Новом Саду на предмету 
Интерна медицина са пнеумофтизиологијом 
изабран је 1975. године, у звање доцента 1980, 
ванредног професора 1986, а редовног професо-
ра 1991. године. Сем у додипломској настави 
студентима медицине и стоматологије, учество-

вао је и у извођењу теоријске и практичне наста-
ве на последипломским студијама из интерне 
медицине, хематологије, фармакологије и опште 
медицине. Активно је учествовао у реформи 
наставе на Медицинском факултету Универзи-
тета у Новом Саду, посебно на увођењу шесто-
годишњих и студија на енглеском језику. Године 
1994. организовао је наставу у оквиру супспе-
цијализације из хематологије. Био је делегат 
Клинике за интерне болести, шеф Катедре за 
интерну медицину (1996–2001) и председник 
Већа за наставу Медицинског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду.

Током две године био је предавач по позиву 
на Стоматолошком факултету у Лугану и преда-
вач по позиву на три међународна конгреса ин-
терне медицине.

У оквиру наставних активности био је мен-
тор студентима у изради радова, седам магис-
тарских теза и докторских дисертација, као и 
члан бројних комисија за оцену и одбрану ових 
радова. 

Са деканом Медицинског факултета Универ-
зитета у Новом Саду проф. др Павлом Будако-
вом био је уредник монографије Медицински 
факултет 1960–2000. године и писац поглавља 
„Катедра за интерну медицину“.

Стручна делатност. У периоду 1965–1970. 
године радио је као лекар опште праксе у Дому 
здравља железничара у Новом Саду. Као лекар 
на специјализацији примљен је 1970. године на 
Клинику за интерне болести у Новом Саду, а по-
сле положеног специјалистичког испита опреде-
лио се за рад на хематолошком одељењу, где је 
био сарадник проф. др Косте Поповића. На ње-
гово даље стручно усавршавање и научноистра-
живачки рад на пољу хематологије значајно је 
утицао и академик Станоје Стефановић. За ше-

Проф. др Душан Пејин

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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фа одсека изабран је 1978. године, а 1988. поста-
вљен је за управника Клинике за хематологију. 
Ту функцију је обављао до одласка у пензију 
2002. године.

Проф. др Душан Пејин је током свога рада на 
Клиници за хематологију у Новом Саду допри-
нео увођењу савремене дијагностике и терапије 
малигних и немалигних хематолошких обољења. 
Дао је значајан допринос у лечењу особа оболе-
лих од хемофилије и имунске тромбоцитопе-
није. Са проф. др Костом Поповићем започео је 
полихемиотерапију акутних леукемија и других 
малигних хематолошких обољења. Руководио је 
применом међународних и југословенских тера-
пијских протокола за акутне леукемије на Кли-
ници за хематологију у Новом Саду. С проф. 
Поповићем је учествовао и у првој успешној 
сингеној трансплантацији костне сржи у нашој 
земљи 1977. године. Основао је стерилну једини-
цу за трансплантацију и увео алогену транс-
плантацију костне сржи као рутинску методу 
лечења 1990. године. Извршио је и припреме за 
примену аутологне трансплантације. Његова 
хемореолошка испитивања, прва у Југославији, 
допринела су бољем дијагностиковању и лечењу 
хипервискозног синдрома код различитих хема-
толошких обољења. У оквиру активности у Ака-
демији медицинских наука изучавао је методама 
молекуларне епидемиологије етиологију и пато-
генезу акутних леукемија одраслих у Војводини, 
чија се учесталост непрестано повећава. Указао 
је и на значај леукемогеног дејства бензена у на-
шој средини услед загађивања радне и животне 
средине овим канцерогеном, као и на могућ-
ности превенције и лечења акутних леукемија.

Научна делатност. Као први аутор и коаутор 
објавио је 261 рад из свих области клиничке хе-
матологије, како у земљи, тако и у иностранству, 
монографије Реологија у клиничкој хематологији 
и Живот са канцерогенима, а коаутор је девет 
монографија од националног значаја. Његови 
радови су цитирани 156 пута.

Проф. др Душан Пејин је главни уредник и 
писац тринаест поглавља у тротомном уџбенику 
Интерна медицина Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду. То је и први уџбе-
ник интерне медицине овог факултета, а досад 
је доживео два издања. Аутор је поглавља у уџ-
бенику Интерна медицина Медицинског факул-
тета Универзитета у Нишу, уредник једног и 
коаутор другог приручника, као и Практикума 

физичке дијагностике у издању Медицинског 
факултета у Новом Саду.

Био је руководилац вишегодишњих научно-
истраживачких тема Трансплантација костне 
сржи код болесника са апластичном анемијом, 
акутном леукемијом, хроничном гранулоцитном 
леукемијом и лимфомима и Проблеми и аспекти 
трансплантације ткива и органа у САП Војво-
дини, те сарадник у неколико научних тема. Овај 
истраживачки рад је знатно допринео да се на 
Клиници за хематологију у Новом Саду 1990. 
године уведе алогена трансплантација костне 
сржи у рутинску методу лечења хематолошких 
обољења када је она једини или најбољи избор.

Године 2002. именован је за експерта Савезног 
секретаријата за развој и науку СР Југославије за 
област интерна медицина – хематологија.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1965. године. Ак-
тивно је учествовао у раду Интернистичке и Хе-
матолошко-трансфузиолошке секције Српског 
лекарског друштва. Био је председник Интерни-
стичке и Хематолошко-трансфузиолошке 
секције Друштва лекара Војводине Српског ле-
карског друштва. Као председник Подружнице 
Новог Сада Друштва лекара Војводине од 1994. 
до 1998. године обновио је њену прекинуту ак-
тивности и унапредио њен рад.

У овом периоду био је и председник Удру-
жења хематолога СР Југославије. Организовао је 
бројне стручне састанке, међу којима и 9. Хема-
толошке дане 2000. године у Новом Саду. Био је 
члан Међународног удружења хематолога и Ев-
ропског удружења за трансплантацију матичне 
ћелије хематопоезе, у којем је регистровао Кли-
нику за хематологију у Новом Саду као један од 
европских центара за трансплантацију, под 
бројем 655.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан уређивачких одбора часописа 
Медицински преглед, Билтен за хематологију и 
Онколошки архив, а сада је члан уређивачког од-
бора медицинске ревије МD – Medical Data. Био 
је вишегодишњи уредник часописа Друштва ле-
кара Војводине Vox medicorum.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Ценећи научна и стручна достигнућа проф. Пеји-
на, Академија медицинских наука Српског ле-
карског друштва избрала га је за ванредног члана 
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1996. године, а 2004. за редовног члана. Био је 
члан Председништва Академије (2000–2004), На-
учног већа (2004–2006) и Секретаријата Научне 
групе за интерну медицину (2006–2008). 

Организовао је три научна скупа Академије: 
Трансплантација матичне ћелије хематопоезе, 
Значај биолошких карактеристика матичне и 
леукемијске ћелије и Живот са канцерогенима. 
На последњем научном скупу 2009. године изнео 
је своја новија истраживања везана за канцеро-
гено дејство бензена и могућности превенције 
акутних леукемија. Поред организације ових 
скупова био је предавач на још три научна скупа 
Академије.

Као делегат војвођанског огранка Академије 
учествовао је у оснивању Лекарске коморе 
Војводине 2004. године и њен је стални члан са 
лиценцом.

Проф. др Душан Пејин је био председник 
војвођанског одбора Удружења професора и ис-
траживача Србије од 2001. до 2004. године. 

Награде и признања. Српско лекарско дру-
штво и Друштво лекара Војводине доделили су 
му 1998. године годишњу Награду за научноис-
траживачки рад, а на предлог Академије меди-
цинских наука, 2011. године додељена му је На-
града за животно дело Српског лекарског 
друштва.

Резервни је војни старешина санитетске 
служ бе у чину капетана. Одликован је Медаљом 
за војне заслуге 1971. године.

Проф. др Душан Пејин је ожењен и има двоје 
деце. Супруга Душанка је професор Технолош-
ког факултета Универзитета у Новом Саду у 
пензији, син Радослав је лекар интерниста-ен-
докринолог на Клиници за ендокринологију, 
дијабетес и болести метаболизма Клиничког 
центра Војводине и доцент Медицинског факул-
тета Универзитета у Новом Саду, а ћерка Јелена 
технолог и ванредни професор биотехнологије 
Технолошког факултета Универзитета у Новом 
Саду.

Подаци о проф. др Душану Пејину могу се наћи у публикацијама: Попов Д, уредник. Енциклопедија Новог 
Сада. Нови Сад: Новосадски клуб; 2002, као и у два биографска лексикона: Милановић М. Познати српски 
лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005. и Јарић С. Водећи, живи ствараоци у Војводини – Медицинска  
наука. Нови Сад: Центар духовности Ф. М. Достојевски; Светислав; 2012.
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Основни биографски подаци. Предраг 
Петровић је рођен 23. септембра 1935. године у 
Скопљу, од оца Љубомира и мајке Маријонке. 
Основну школу и Шесту мушку гимназију завр-
шио је у Београду. Дипломирао је 1960. године 
на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду.

Стручно и научно усавршавање. После од-
служене војне обавезе и општег лекарског стажа 
запослио се на бившој Другој хируршкој клини-
ци у Београду. Специјалистички испит из опште 
хирургије положио је 1969. Докторску дисерта-
цију под насловом Patch ангиопластика у хи-
руршком лечењу коарктације аорте одбранио је 
1978. године на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду. Усавршавао се из кардио-
хирургије 1974/75. године на Baylor University у 
Хјустону, у Држави Тексас, у САД, код професо-
ра Michael-а DеBakey-јa.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента на предмету Хирур-
гија Медицинског факултета Универзитета у 
Београду изабран је 1970, у звање доцента 1978, 
ванредног професора 1984, а редовног профе-
сора 1990. године. Обављао је практичну и те-
оретску наставу студентима медицине на Кате-
дри хирургије, специјалистичку наставу на 
Катедри опште хирургије и Катедри грудне хи-
рургије, те супспецијалистичку наставу на ка-
тедрама кардиологије, васкуларне хирургије и 
кардиохирургије.

Био је ментор у изради бројних магистарски 
теза, докторских дисертација и специјалистич-
ких радова и члан комисија за оцену и одбрану 
ових радова.

Стручна делатност. Допирнос развоју Ин-
ститута за кардиоваскуларне болести Кли-
ничког центра Србије. Проф. др Предраг Пе-

тровић је свој радни век провео на Другој хи-
руршкој клиници Медицинског факултета у 
Бео граду, где је хирургију учио од проф. др 
Војислава Стојановића и проф. др Борислава 
Вујадиновића. Бавио се у почетку општом, по-
том васкуларном хирургијом и на крају се опре-
делио за кардиохирургију. После усавршавања 
у Хјустону посветио се развоју кардиохирургије 
у тиму својих учитеља, а касније као руководи-
лац одељења кардиохирургије.

Трансформацијом Друге хируршке клинике 
у Институт за кардиоваскуларне болести Кли-
ничког центра Србије, постао је директор овог 
института 1988. године, и на тој функцији остао 
до 2001. Током свог тринаестогодишњег руко-
вођења Институтом, нашом највећом установом 
за лечење срца и крвних судова, ова установа је 
израсла у цењену и признату институцију, не 
само у земљи, већ и у међународним размерама. 
Захваљујући селекцији и стручном усавршавању 
кадрова у најпознатијим светским центрима, 
увођењу бројних иновација у области дијаг-
ностике и терапије, интензивној међународној 
сарадњи, великом броју публикованих радова и 
одржаних предавања у земљи и иностранству, 
Институт за кардиоваскуларне болести Клинич-
ког центра Србије и проф. др Предраг Петровић 
добили су бројна домаћа и међународна при-
знања. Пензионисан је 2002. године.

Бавећи се и руководећи кардиохирургијом, 
проф. Петровић је дао допринос њеном струч-
ном и научном развоју, посебно у областима као 
што су: хируршко решавање дисекција аорте, 
реконструкција асцендентне аорте и лука аорте 
у условима дубоке хипотермије и циркулаторног 
застоја, операције срчаних залистака код ендо-
кардитиса, тумори срца, хируршко решавање 
компликација акутног инфаркта миокарда 

Проф. др Предраг Петровић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1994. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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(VSD, анеуризме и псеудоанеуризме леве комо-
ре), поновне операције срчаних залистака и ао-
токоронарних бајпасева и др.

Научна делатност. Објавио је више од 200 
стручних радова из области кардиохирургије и 
сродних научних дисциплина у домаћим часо-
писима (Српски архив за целокупно лекарство, 
Кардиологија, Acta Chirurgica Iugoslavica), као и у 
страним часописима (Еuropean Journal of Cardio-
vascular Surgery). Аутор је и коаутор неколико 
књига, монографија и уџбеника. Учествовао је и 
на бројним домаћим и страним, европским и 
светским конгресима и симпозијумима на који-
ма је излагао сопствена искуства из кардиовас-
куларне хирургије.

Био је руководилац и сарадник бројних науч-
ноистраживачких пројеката који су обухватали 
област кардиологије, кардиохирургије, васку-
ларне хирургије и пејсмејкер-терапије.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Проф. 
Петровић је од 1960. године члан Српског лекар-
ског друштва и његове Хируршке секције. Такође 
је члан Удружења хирурга Србије и Удружења 
кардиоваскуларних хирурга Србије, чији је био 
први председник од 2001. до 2005. године.

Члан је неколико међународних удружења: 
Еuropean Society for Cardiovascular Surgery, где је 
у више наврата био национални делегат, Euro-
pean Association for Cardiothoracic Surgery, где је 
добио звање Fellow of European Board for Thoracic 

and Cardiovascular Surgery (FETCS), Дру штва „Dr. 
Michael DeBakey“, International Cardio vascular 
Society итд.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1994. године, а за редовног члана 2002. 
Био је члан Секретаријата Хируршке научне 
групе. Учествовао је као предавач на неколико 
научних скупова Академије.

Члан је Научног друштва Србије од 1996. 
године. 

Награде и признања. Добитник је неколико 
признања Српског лекарског друштва: Плакете 
за дугогодишњи успешан рад и постигнуте ре-
зулате у Друштву (1992), Дипломе за дугого-
дишњи рад и изванредне заслуге (1993), Повеље 
и Награде за научноистраживачки рад (1994).

Добитник је и Признања патријарха српског 
господина Павла (1994), Захвалнице Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду (2002), 
Златне значке и Повеље Удружења кардиоваску-
ларних хирурга Србије (2014), Плакете „Dr Mi-
chael DeBakey“, Захвалнице европског конгреса 
карадиоваскуларних хирурга који је одржан у 
Лисабону (1989), Захвалнице Хируршке секције 
Српског лекарског друштва, Захвалнице Ка-
тедре кардиологије Медицинског факултета 
Уни верзитета у Београду итд.

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрном звездом (1985).
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Основни биографски подаци. Вера Попо-
вић-Бркић је рођена 10. октобра 1948. године у 
Београду, где је завшила основну школу и гим-
назију. Медицински факултет Универзитета у 
Београду уписала је 1968. године, а дипломирала 
1973. с просечном оценом 9,76.

Стручно и научно усавршавање. После за-
вршеног обавезног лекарског стажа радила је на 
Интерној клиници Б као магистрант стипенди-
ста Министарства за науку до 1976. године. Тада 
је примљена на Одељење за ендокринологију 
Интерне клинике А.

Магистарску тезу одбранила је 1976. године на 
Медицинском факултету Универзитета у Београ-
ду. Специјалистички испит из интерне медицине 
положила је 1979. године. Докторску дисертацију 
под насловом Динамика испитивања улоге хор-
мона растења, кортизола, инсулина, глукагона у 
гликорегулацији болесника са акромегалијом од-
бранила је 1982 . године на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду. Звање супспеција-
листе ендокринологије стекла је 1983. по одлуци 
Удружења ендокринолога Југославије.

Године 1982. провела је шест месеци на Одсе-
ку за ендокринологију St. Bartholomew’s Hospital, 
West Smithfield у Лондону активно учествујући у 
клиничком раду с професором G. M. Besser-ом. 
Године 1987. боравила је месец дана у Tufts Uni-
versity у Бостону (САД) и учествовала у клинич-
ком раду с професором S. Reichlin-ом.

Избор у наставничка звања и наставна делат-
ност. У звање асистента за предмет Интерна ме-
дицина Медицинског факултета Универзитета у 
Београду изабрана је 1979. године, у звање доцента 
1986, ванредног професора 1990, а редовног про-
фесора 1995. године. Поред наставе за студенте 
редовних студија држала је наставу из области 
ендокринологије студентима последипломских 

студија из ендокринологије, ендокрине онколо-
гије, урологије, имунологије и неуробиолошких 
наука. Редовни је предавач на последипломском 
курсу из Клиничке ендокринологије Европског 
удружења ендокринолога (ESE) и на међународ-
ним последипломским кур севима у Шведској од 
2010. године и Француској од 2012. године.

Била је шеф Катедре и организатор после-
дипломске наставе из ендокринологије на Ме-
дицинском факултету Универзитета у Београду  
и ментор у изради седам супспецијалистичких 
радова, девет магистарких теза и шест доктор-
ских дисертација.

Била је члан Комисије за избор у звање про-
фесора Универзитета Еразмус у Ротердаму, Уни-
верзитета у Лајдену (Холандија) и опонент за 
одбрану докторске дисертације на Универзитету 
у Ослу (Норвешка).

Стручна делатност. Читав свој радни век ба-
вила се ендокринологијом, најпре као лекар на 
специјализацији на Одељењу за ендокриноло-
гију Интерне клинике А, а затим као начелник 
Одељења за неуроендокринологију Клиничког 
центра Србије (од 1990. године до одласка у пен-
зију октобра 2014. године). Најзначајније обла-
сти њеног стручног рада су: хипопитуитаризам, 
тумори хипофизе, регулација енергетске хоме-
остазе (лептин, гхрелин), нови молекули у кон-
троли лучења хормона раста и примена дугоде-
лујућих препарата хормона раста код одраслих 
болесника са недостатком хормона раста.

Научна делатност. Објавила је 184 рада, од 
којих већину у значајним међународним струч-
ним часописима. Радови су цитирани више од 
3.000 пута. У свом научноистраживачком раду 
бавила се проблемима неуроендокринологије, 
регулације функције предњег режња хипофизе 
и туморима хипофизе, болестима штитасте 

Проф. др Вера Поповић-Бркић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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жлезде, метаболизмом калцијума, болестима 
надбубрежних жлезда и гонада, енергетском хо-
меостазом и анорексијом нервозом.

Од 1985. до 2016. године била је руководилац 
пет научноистраживачких пројеката које је фи-
нансирало Министарство за науку Републике 
Србије. Први пројекат био је посвећен неуроен-
докриној контроли предњег режња хипофизе, 
док су у осталима истраживани нови молекули 
који учествују у контроли лучења хормона раста 
и енергетске хомеостазе код човека.

Пројекат Неуроендокринологија са посебним 
освртом на регулацију секреције хормона раста 
реализован је уговором Универзитета Santiago de 
Compostela из Шпаније и Београдског универзи-
тета, а носиоци су били проф. др Felipe Casanueva, 
проф. др Carlo Diguez, проф. др Вера Поповић и 
проф. др Драган Мицић. Пројекат је финансира-
ло Министарство здравља и образовања Шпаније 
– Xunta de Galicia, Spain у трајању од 15 година, 
почев од 1993. године. Учествовала је у осам међу-
народних мултицентричних клиничких истра-
живања из области неуроендокринологије.

Као стипендиста Британског савета учество-
вала је у British Council Scientific Exchange Pro-
gramme 1990. године у Лондону, а као стипенди-
ста Welcome Trust Travel Grant на састанку British 
Endocrine Society марта 2000. године.

Члан је Life Science Panel (LS4 – European Re-
search Council – ERC, Брисел, за рецензију Ad-
vanced Grants од три милиона евра 2009, 2011, 
2013. и 2015. године).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и његове Ендокри-
нолошке секције.

Члан је Европског неуроендокринолошког удру-
жења (ENEA) од 1982. године, Извршног одбора 
ENEA (1991–1999, 2009–2012) и Научног одбора за 
конгресе ENEA. Члан је Европског ендокринолош-
ког удружења (EFES) и Управног одбора EFES од 
1999. године. Такође је члан European Society of En-
docrinology од оснивања, а била је и члан његовог 
Извршног одбора (2007–2011). Тренутно врши 
функцију потпредседника овог удружења за период 
2013–2017. године. Члан је Fellow of the Royal College 
of Physicians (FRCP) из Лондона од 2002. године.

Редовни је учесник домаћих и страних кон-
греса и симпозијума. Пленарна предавања одр-
жала је на скуповима у Норвешкој (2011), Шпа-
нији (2012), Бугарској (2013), Мађарској (2014), 
Сједињеним Америчким Државама (2014), Сло-
венији (2015), Бразилу (2015), Шведској (2016) и 
Аргентини (2016).

Била је организатор европских (European 
Society of Endocrinology) клиничких последиплом-
ских курсева 2006. и 2011. године у Београду, пре-
давач на међународном последипломском курсу 
ГХ од базе до клинике, који је организовао 
Sahlgrenska Univerzitet од 2010. до 2016. године у 
Гетеборгу (Шведска) и предавач на међународ-
ном последипломском курсу EUROPIT о тумо-
рима хипофизе, који се одржавао такође од 2010. 
до 2016. у Анси (Француска).

Била је члан Научног одбора састанака Ев-
ропског неуроендокринолошког удружења 
(ENEA) у Лисабону (1993), Јерусалиму (1995) и 
Марсеју (1997), члан Одбора за програмску ор-
ганизацију (Programme Organizing Committee) V 
и VI европског конгреса ендокринолога у Тори-
ну (2001) и Лиону (2003) и председник Научног 
одбора IX европског конгреса ендокринологије 
у Истанбулу (2009).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Члан је уређивачких одбора међународних 
часописа Јournal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism, Endocrine, Growth Hormone and IGF 
Research, Metabolism, European Endocrinology и 
Hormones.

Чланство и активности у Академији медицин-
ских наука Српског лекарског друштва. За ванред-
ног члана Академије медицинских наука изабрана 
је 1996, а за редовног члана 2002. године. У оквиру 
активности Академије организовала је научни скуп 
Лептин – његова физиолошка улога (1999), Симпо-
зијум о примени хормона раста у одраслих особа (са 
проф. Д. Мицићем, 2000) и била предавач на неко-
лико научних скупова Академије.

Награде и признања. Добитник је Награде за 
научноистраживачки рад Српског лекарског 
друштва (2000). и Награде за научни рад Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду 
(2013).
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Основни биографски подаци. Велибор По-
повић је рођен 9. маја 1931. године у Прањанима 
код Чачка, где су му родитељи били учитељи и 
где је завршио основну школу. Године 1942. оку-
патори су отерали његове родитеље у логор на 
Бањици, где су стрељали његовог оца. Мајка је 
пуштена после осам месеци, и пошто је била ро-
дом из Ужица, отишли су у Ужице, где је похађао 
гимназију. Све разреде гимназије завршио је с 
одличним успехом, те је ослобођен полагања 
мале и велике матуре. Као гимназијалац радио 
је активно у омладинским и спортским органи-
зацијама. Учествовао је на три радне акције, где 
је два пута проглашен за ударника.

По завршетку гимназије 1950. године уписао се 
на Медицински факултет Универзитета у Београ-
ду. Дипломирао је јануара 1957. године са средњом 
оценом 8,40. Током студија, будући да је био добар 
студент, провео је месец дана у Хајделбергу, у Не-
мачкој, у оквиру размене студената медицине.

Стручно и научно усавршавање. После ди-
пломирња на Медицинском факултету запослио 
се у Општој болници у Ужицу. Специјализацију 
из оториноларингологије завршио је 1964. годи-
не на Оториноларинголошкој клиници Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду. 
Докторску дисертацију под насловом Опера-
тивно лечење наглувости код отосклерозе с по-
себним освртом на стапес протезу властите 
израде и резултати одбранио је 1981. године на 
Медицинском факултету у Београду.

По завршетку специјализације био је на број-
ним стручним последипломским усавршавањи-
ма. Завршио је курс из функционалне хирургије 
ува који је 1966. године организован на Отори-
ноларинголошкој клиници у Београду, а исте 
године провео је месец дана у Аустрији код про-
фесора H. Schobel-a на изучавању његове методе 

тимпанопластике. Године 1967. провео је месец 
дана на одељењу пластичне хирургије Војноме-
дицинске академије ради обуке у пластично-ес-
тетској операцији носа. Захваљујући стипендију 
холандске владе, био је 1970. године на шестоме-
сечном усавршавању из микрохирургије у Ам-
стердаму код професора Jonkees-a, тада водећег 
микрохирурга у свету. У потврди др Поповићу 
о његовом боравку у Холандији проф. Jonkees 
навео је, између осталог, следеће: „Не само што 
је из области микрохирургије ува учио на овој 
клиници, него је и нама преносио своја лична 
искуства из ове области.“

Ради изучавања ларингомикроскопије, про-
вео је 1971. године месец дана на оториноларин-
голошкој клиници у Београду и ову методу од-
мах увео у рутинску праксу на оториноларинго-
лошком одељењу Опште болнице у Ужицу. Био 
је и на усавршавању код проф. др Иве Падована 
1980. године у Загребу, где је изучавао хируршко 
лечење стапедектомије. Бројна су и друга краћа 
усавршавања на нашим клиникама ради сти-
цања знања из области оториноларингологије, 
која је преносио у оториноларинголошко 
одељење у ужичкој болници.

Стручна делатност и рад на стручном узди-
зању Оториноларинголошког одељења Опште 
болнице у Ужицу. Цео радни век преовео је у 
Ужицу. До 1961. године радио је као лекар опште 
праксе у дому здравља, а годину дана је водио 
Антитуберкулозни диспанзер.

Одмах по завршетку специјализације, као 
шеф оториноларинголошког одељења, почео је 
да ради на стручном уздизању и стручној орга-
низацији овог одељења. Већ 1964. године основао 
је амбуланту за аудиологију. Изазов му је било 
увођење нових и савремених операција у отори-
ноларингологији, нарочито на пољу микрохи-

Прим. др Велибор Поповић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Примаријус од 1973. 
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рургије ува. У то време ове хируршке методе су 
се примењивале само у малом број центара у Ју-
гославији, па и у Европи. У Србији су се ове врсте 
операција радиле само у Београду и Новом Саду, 
а биле су започете и у Нишу. Набавком хирурш-
ког микроскопа и микрохируршких инструме-
ната 1966. године, почео је да изводи минуциозне 
и врло компликоване операције: мирингопласти-
ку, тимпанопластику, стапедектомију и деком-
пресију фацијалиса. Већ 1969. године саопштио 
је са својим сарадницима прве резултате на 
стручним састанцима, а касније на бројним ску-
повима у земљи и иностранству. Као резултат 
оваквога рада проистекла је оригинална метода 
стапедектомије приказана у његовој докторској 
дисертацији, као и оригинална модификација 
тимпанопластике. Међу првима у Србији почео 
је рад на декомпресији фацијалног живца.

Године 1967. на Оториноларинголошком 
одељењу Опште болнице у Ужицу, међу првима 
у унутрашњости Србије, уведене су пластично-
естетске операције носа и ушних шкољки, које 
су постале рутински хируршки захвати. Овом 
проблему су посвећена многа саопштења и ра-
дови, а др Поповић је био редовни учесник дис-
кусија округлих столова о овом питању.

Када су 1968. године набављени инструменти 
за ендоскопију, почеле су да се раде све ендоскоп-
ске методе из области оториноларингологије: 
езофагоскопије, трахеобронхоскопије и брон-
хографије. Оториноларинголошко одељење у 
Ужицу је било познато као једно од ретких одеље-
ња које се успешно бавило екстракцијом страног 
тела бронха код деце. Набавком инструмената за 
микроларингоскопију (1975) ова метода се уводи 
у рутинску праксу. Запажен је рад на збрињавању 
ороантралних комуникација, пошто до 1995. го-
дине Ужице није имало специјализацију за мак-
силофацијалну хирургију. Бројне су и друге ме-
тоде које су уведене као рутинске. 

Др Велибор Поповић, који је 1973. године сте-
као звање примаријуса, посвећивао је посебну 
пажњу стручном усавршавању кадрова. Кроз 
одељење је прошло девет лекара на специјализа-
цији оториноларингологије, а усавршавали су се 
и многи лекари на обавезном стажу из других 
специјалности који су имали у програму стаж из 
оториноларингологије. На одељењу су поникли 
један доктор наука и три примаријуса.

По одласку у пензију крајем 1994. године др 
Поповић је неколио година био спољни стручни 
сарадник Опште болнице у Ужицу.

Научна делатност. Објавио је и саопштио 58 
радова. Активно је учествовао на бројним 
стручним састанцима и конгресима оторинола-
ринголога у земљи и иностранству на којима је 
излагао резултате свога стручног и научног рада.

Бавио се и истраживањима историје здрав-
ства ужичког краја. Објавио је неколико радова 
из ове области и учествовао као члан уређивач-
ког одбора, рецензент и аутор у издавању књиге 
Лекари, болнице и болести у округу ужичком. Био 
је иницијатор обновљеног издања монографије 
Здравствене прилике у округу ужичком аутора др 
Алексе Стојковића, окружног физикуса.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Одмах по 
завршетку студија активно се укључио у рад по-
дружнице Српског лекарског друштва у Ужицу. 
У неколико наврата био је члан Управног одбора 
ове подружнице. Један је од организатора струч-
них састанака лекара ужичког краја „Ужички 
дани“ и дугогодишњи главни уредник зборника 
радова са тих стручних састанака. Допринео је 
организационом и стручном зближавању сусед-
них подружница Српског лекарског друштва 
(Крагујевац, Чачак, Ужице) и Сабора љекара сје-
верне Црне Горе и Западне Србије, те активно 
учествовао на њиховим стручним манифеста-
цијама у Крагујевцу, Чачку, Пљевљима, Иван-
граду и Бијелом Пољу. 

Од 1983. до 1987. године био је члан комисије 
Председништва Српског лекарског друштва за 
давање мишљења о додели назива примаријуса.

Активан је члан Оториноларинголошке секције 
Српског лекарског друштва. У неколико наврата је 
био члан Управног одбора, односно Председни-
штва ове секције. Организовао је три редовна са-
станка Секције који су одржани на Златибору.

Био је члан Удружења оториноларинголога 
Југославије и у три мандата члан Председни-
штва овог удружења (1980–1984, 1984–1988, 
1994–1998). Био је главни организатор Међуна-
родног конгреса оториноларинголога 1979. го-
дине на Златибору и један од организатора Југо-
словенског оториноларинголошког конгреса 
1980. године у Аранђеловцу.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Др Поповић је био иницијатор покретања и 
издавања и главни и одговорни уредник струч-
ног часописа Ужички архив.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
редовног члана Медицинске академије изабран 
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је 1979. године и отада активно учествовао у ње-
ном раду. Од 1983. до 1987. године био је члан 
Председништва Академије.

Награде и признања. За дугогодишњи ак-
тивни рад у Српском лекарском друштву добио 
је низ признања: Захвалницу (1973), Повељу 
(1982) и Награду за организацију здравствене 
службе (1995).

Добитник је Повеље „Слободан Пенезић Кр-
цун“ града Ужица (1974), Плакете Оторинола-
ринголошке клинике Медицинског факултета 

Универзитета у Београду поводом деведесете 
годишњице оториноларингологије у Србији 
(1985) и Почасне дипломе „Др Жарко Прашта-
ло“ Оториноларинголошке клинике у Сарајеву 
у знак признања за допринос развоју оторино-
ларингологије у Босни и Херцеговини (1985). 
Поводом обележавања 100 година оторинола-
рингологије у Србији добио је Повељу Удружења 
оториноларинголога Југославије (1994).

Одликован је Орденом рада са сребрним вен-
цем (1973) на предлог Српског лекарског друштва.
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Основни биографски подаци. Војислав По-
повић је рођен 29. априла 1931. године у Новом 
Пазару, у службеничкој породици. Основну 
школу завршио је 1941. у родном граду, а гимна-
зију 1950. године у Краљеву. Као одличан уче-
ник, ослобођен је полагања велике матуре.

Стоматолошки факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1950. године, а дипломирао 1958. 
После дипломирања похађао је Школу резервних 
војних официра (СОШ) на Војномедицинској 
академији (1959), а остатак војног рока провео на 
Проклетијама, на албанској граници.

Стручно и научно усавршавање. На конкур-
су 1960. године примљен је за клиничког лекара 
на Клиници за дечју и превентивну стоматоло-
гију Стоматолошког факултета Универзитета у 
Београду. Специјалистички испит из превентив-
не и дечје стоматологије положио је 1971. Док-
торску дисертацију под насловом Карактерис-
тике каријеса првих сталних молара у деце СР 
Србије одбранио је 1977. године на Стомато-
лошком факултету у Београду.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Дечја и 
превентивна стоматологија на Стоматолошком 
факултету у Београду изабран је 1960. године. 
По завршетку специјализације, дипломског уса-
вршавања и стицања доктората наука, изабран 
је у звање доцента 1975, ванредног професора 
1979, а редовног професора 1984. године. Поред 
наставе за редовне студенте обављао је и наставу 
за студенте последпломских студија Стомато-
лошког факултета Универзитета у Београду. Од 
1985. до 1988. године био је шеф Катедре за пре-
вентивну стоматологију.

Поред наставе на Стоматолошком факултету 
повремено је по позиву учествовао у редовној и 
последипломској настави новооснованих сто-

матолошких одсека медицинских факултета у 
Нишу, Новом Саду и Приштини и последиплом-
ској настави стоматологије на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду.

После пензионисања је, услед недостатка нас-
тавног кадра на Стоматолошком одсеку Меди-
цинског факултета у Приштини са седиштем у 
Косовској Митровици, активно учествовао у 
настави на редовним и последипломским сту-
дијама од 2000. до 2005. године.

Стручна делатност. На Клиници за дечју и 
превентивну стоматологију Стоматолошког фа-
култета Универзитета у Београду службовао је 
од 1961. до одласка у пензију 1996. године, оба-
вљајући различите дужности у основној, пре-
вентивној и специјалистичкој здравственој заш-
тити, те у образовној, наставној и научноистра-
живачкој делатности. На тој клиници је прешао 
дуг пут од лекара приправника на лекарском 
стажу, преко клиничког лекара, до вишег струч-
ног сарадника. Током службовања, између оста-
лих дужности, био је и управник Клинике од 
1993. до 1995. године.

Као суоснивач Републичког завода за стома-
толошку здравствену заштиту при Стомато-
лошком факултету у Београду, изабран је за пр-
вог директора овог звода. Завод је постао значај-
на републичка установа која је пратила сва зна-
чајна дешавања у стручној и научној делатности 
и области стоматологије, посебно у области 
превентивне здравствене заштите. Завод је та-
кође пратио сва збивања у вези са здравственим 
васпитањем и настојао да значајне тековине 
примени и у нашој средини.

Допринос развоју превентивне стоматоло-
гије и здравственом васпитању. Пријемом на 
Клинику за дечју и превентивну стоматологију, 
која се од свог настанка и почетка рада интен-

Проф. др Војислав Поповић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1990. 

Професор Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду
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зивно бавила епидемиолошким и експеримен-
талним истраживањима болести уста и зуба, 
посебно оних најраспрострањенијих (каријеса, 
пародонтопатија и ортодонтских аномалија), др 
Поповић је од почетка био укључен у та истра-
живања и тако стицао веома важна искуства у 
истраживачком раду. Сама природа ових истра-
живања и њена мултидисциплинарност захте-
вали су сталну и интензивну сарадњу с многим 
медицинским и немедицинским дисциплинама 
и институцијама струке, науке, али и друштва и 
државе, како би се реализовали добијени резул-
тати истраживања и омогућила њихова прак-
тична примена ради побољшања здравствене 
заштите, спречавања настанка обољења и бољег 
народног здравља.

Већ као асистент на Клиници за дечју и пре-
вентивну стоматологију схватио је да се превен-
ција обољења уста и зуба становништва Репу-
блике Србије, а поготово деце, не може постићи 
радом на клиници, већ у установама где се кре-
ира и финансира здравствена заштита и у сто-
матолошким службама широм Србије у којима 
се уредбе и прописи спроводе у праксу. Због тога 
се ангажовао и активно учествовао у раду број-
них органа и комисија Стоматолошког факулте-
та, Београдског универзитета, Министарства 
здравља, Републичког фонда здравствене заш-
тите. У свим тим телима проф. Поповић је био 
изузетно активан и значајно доприносио њихо-
вом раду. Као плод тих активности проистекли 
су многи пројекти, међу којима су: Предлог За-
кона о флуорисању пијаћих вода усвојен у 
Скупштини Републике Србије 1974. године; Од–
лука о обавезним видовима здравствене зашти-
те становништва Републике Србије у области 
стоматологије (1979); Одлука о обавезној сана-
цији првих сталних молара пре уписа у први раз-
ред основне школе; и Одлука о епидемиолошким 

испитивањима обољења уста и зуба становни-
ка Београда, из које су проистекли петогодишњи 
пројекат и монографија за коју је добио Окто-
барску награду Града Београда (1978).

Проф. Поповић се с огромним ентузијазмом 
ангажовао у остваривању обавезних видова 
здравствене заштите обилазећи с екипама до-
мове здравља и стоматолошке службе широм 
Србије, а при тим посетама није само савето-
вао и учио колеге, односно помагао им да сачи-
не план своје делатности, него је разговарао и 
са представницима школских власти и локал-
них самоуправа подстичући их да допринесу 
остваривању здравствене заштите у области 
стоматологије.

Научна делатност. Из интензивног вишеде-
ценијског истраживачког рада проистекао је 
велики број радова, елабората, студија и проје-
ката, који су корисно послужили унапређењу 
здравствене заштите и побољшању здравља 
уста, односно спречавању оболевања од најрас-
прострањенијих болести – каријеса, пародонто-
патија и ортодонтских аномалија.

Објавио је и саопштио више од 120 стручних 
и научних радова. Коаутор је уџбеника Дечја 
стоматологија и монографије Болести уста и 
зуба становништва Београда.

Био је руководилац и сарадник 12 научних 
пројеката из области етиологије, епидемиоло-
гије и патогенезе оралних обољења код деце и 
одраслих у Србији.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Одмах 
после дипломирања на Стоматолошком факул-
тету у Београду, још далеке 1958. године при-
мљен је за члана Српског лекарског друштва. Од 
тада до данас био је активан, радан и веома ко-
ристан члан Друштва доприносећи његовом 
даљем просперитету.

Проф. др Војислав Поповић, неуморан члан Акаде-
мије медицинских наука Српског лекарског друштва. 
Мало је научних или других састанака Академије на 
којима није присуствовао и својим дискусијама 
допринео њиховом раду. На фотографији су двојица 
председника Академије – проф. др Радмио Јовано-
вић (2005–2008), проф. др Павле Миленковић 
(2008–) и проф. др Војислав Поповић. 
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Активно је учествовао у раду многих органи-
зационих јединица и органа Српског лекарског 
друштва (активи, подружнице, секције, одбори 
и пододбори и др.) и обављао различите дуж-
ности које су биле значајне за углед и афирма-
цију Српског лекарског друштва. Поред осталих 
функција био је председник Секције за дечју и 
превенитвну стоматологију, члан Председни-
штва Српског лекарског друштва у неколико 
мандата, председник Одбора за финансије Срп-
ског лекарског друштва (1995–2000), члан Коми-
сије Српског лекарског друштва за предлагање 
лекара за Српску академију наука и уметности 
(1996–1999) и члан Жирија за награде и при-
знања Српског лекарског друштва (2014).

Био је члан Удружења стоматолога Југосла-
вије, Удружења дечјих и превентивних стомато-
лога Југославије и члан Председништва и пред-
седник тог удружења.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
редовног члана Академије медицинских наука, 
у оквиру које се такође трудио да буде доследан 
у својим опредељењима, изабран је 1990. године. 
Своје прво предавање у Академији, под називом 
Орално здравље у пројекцији развоја стомато-
лошке заштите становништва Београда (Бео-
градска студија), одржао је 24. фебруара 1992, а 
научни скуп Достигнућа и перпсективе стома-
тологије организовао је 1997. године.

Био је члан Председништва Академије  
(2000–2002) и Секретаријата Научне групе за 
превентивну и мултидисциплинарну медицину 
(2004–2008). На свечном скупу поводом 30 годи-
на од оснивања Академије проф. др Војславу 
Поповићу је додељена Повеља Академије у знак 

признања за дугогодишњи активни рад и допри-
нос развоју Академије.

Награде и признања. Добитник је бројних 
награда и признања: Повеље Српског лекарског 
друштва поводом обележавања 100, 125 и 130 
година Друштва, Награде за унапређење здрав-
ствене заштите (1983), Награде за унапређење 
примарне здравствене заштите (1988), а поред 
тога 20 повеља, 10 захвалница подружница, до-
мова здравља и других организација.

Добитник је Повеље Академије медицинских 
наука поводом 30 година од њеног оснивања 
(2006). На предлог Академије додељена му је нај-
значајнија награда Српског лекарског друштва, 
„Велики печат“, за дугогодишњи рад у Друштву и 
посебно у Академији медицинских наука (2012).

За вишедеценијски рад у многим институ-
цијама друштва и државе добитник је многих 
признања и награда, међу којима се истичу: Ок-
тобарска награда Града Београда за научни до-
принос (1987) и Орден рада са златним венцем за 
укупни допринос друштву и држави (1980).

Организатори ХХХ симпозијума здравстве-
ног васпитања у стоматологији су, на предлог 
Клинике за дечју и превентивну стоматологију 
Стоматолошког факултета Универзитета у Бео-
граду, посветили тај јубиларни скуп проф. др 
Војиславу Поповићу у знак признања за све што 
је учинио у области превентивне стоматологије: 
Овај својеврсни омаж проф. др Војиславу Попо-
вићу је само делић захвалности за његово више-
деценијско несебично ангажовање, посебно у обла-
сти развоја превентивне стоматологије и здрав-
ственог васпитања, у које је уградио себе и своје 
целокупно умеће. (Белоица Д. Стоматолошки 
гласник Србије 2014, 61 супл., стр. 107–108).

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Основни биографски подаци. Слободан Са-
вић је рођен 17. октобра 1932. године у Београду, 
где је завршио основну школу и гимназију. На Ме-
дицински факултет Универзитета у Београду упи-
сао се 1951. године, а дипломирао у јануару 1958.

Стручно и научно усавршавање. После од-
служеног војног рока и лекарског стажа, кратко 
време је радио на хируршком одељењу у Панче-
ву. Специјализацију из офталмологије започео 
је 1959. године у Очној болници у Панчеву, а 
1961. наставио на Очној клиници у Београду, уз 
обавезу да после положеног специјалистичког 
испита ради као ергоофталмолог у Институту за 
медицину рада и радиолошку заштиту у 
Београду. 

Докторску дисертацију под насловом Утицај 
угљен-дисулфида на орган вида одбранио је 1964. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду. Године 1966. и 1968. био је на пост-
докторским студијама на Институту за експери-
менталну офталмологију у Бону (Немачка) као 
Хумболтов стипендиста.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање доцента за предмет Офталмо-
логија на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду изабран је 1976. године, у звање ван-
редног професора 1982, а редовног професора 
1989. године. Звање примаријуса стекао је 1975.

Обављао је практичну и теоријску наставу за 
лекаре на специјализацији офталмологије и ме-
дицине рада из ергоофталмологије (око и жи-
вотна и радна средина). Био је ментор у изради 
шеснаест магистарских теза и шест докторских 
дисертација.

У Центру за мултидисциплинарне студије 
био је члан Наставно-научног већа.

Стручна делатност. У Институту за медици-
ну рада и радиолошку заштиту радио је од 1962. 

године до одласка у пензију 17. октобра 1997.
Бавио се функционалном дијагностиком ор-

гана вида, оценом видне и радне способности, 
захтевима за вид на појединим радним местима 
и епидемиолошком дијагностиком код радника 
изложених токсичним и другим агенсима. Ерго-
офталмолошка јединица је била активна у свим 
областима које обухватају ергоофталмологија и 
професионалне болести ока. Поред рада у ер-
гофталмологији, био је и шеф одсека за ергоспе-
цијалистичку делатност.

У Институту за медицину рада наставио је с 
радом у области експерименталне офталмоло-
гије (токсикологија ока). На експерименталним 
животињама, које су биле хронично изложене 
трихлоретилену, угљен-дисулфиду и другим 
токсичним агенсима, проучаване су промене у 
ензимским активитетима сочива, који су битни 
у настанку катаракте.

Учествовао је у две мисије Уједињених на-
ција: 1984. године у International Labour Office у 
Тиручирапали, у Индији, као експерт у едука-
цији из ергоофталмологије у том индијском 
центру, који је требало да послужи као модел у 
целој држави, и 1988. године, преко Светске 
здравствене организације, у Јордану, где је радио 
као стручњак на примени програма превенције 
слепила.

Научна делатност. Објавио је или саопштио 
190 радова, од којих 44 у међународним, а 46 у 
домаћим часописима. Остали радови су штам-
пани у зборницима. 

Аутор је монографија Професионална офтал-
мологија (1970) и Ергоофталмологија (1982). Ко-
аутор је књиге Медицина рада (1978,1986, 1997) 
и Дијагностички критеријуми (1987).

Био је руководилац пројекта Утицај угљен-
дисулфида на васкуларни систем, који је трајао 

Проф. др Слободан Савић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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пет година, а спроводио се у сарадњи Института 
за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“ у 
Београду и Националног института за медицину 
рада у Синсинатију, у САД (counterpart).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Дугого-
дишњи је члан Српског лекарског друштва, Оф-
талмолошке секције и Секције медицине рада.

Био је члан Удружења токсиколога СФР Југо-
славије и Комитета за осветљење СФР Југосла-
вије. Члан је Међународног удружења за експе-
рименталну офталмологију и Међународне гру-
пе за испитивање дефицита у колорном виду.

Организовао је Пети светски конгрес ергооф-
талмолога 1989. године у Београду као председ-
ник конгресног одбора. Том приликом је добио 
прву златну медаљу Међународног удружења 
ерго офталмолога (Societas Ergophthalmologica 
Internationalis). Од оснивања овог удружења био 
је члан управе, а на конгресу је изабран за пот-
председника удружења.

Један је од оснивача Хумболтовог клуба Срби је 
(постдокторске студије у Немачкој), био је и његов 

први председник од 1990. до 1994. године, а после 
члан Председништва. Од 1996. године је потпред-
седник Друштва за српско-немачку сарадњу.

Члан је Европског удружења за културу (ЅЕС) 
у Венецији.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
редовног члана Медицинске академије Српског 
лекарског друштва изабран је 1992. године. Члан 
је Хируршке научне групе Академије.

Учествовао је у изради монографије Колорни 
вид – савремени аспекти, чији је уредник био 
проф. др Д. Цветковић, а издавач Академија ме-
дицинских наука Српског лекарског друштва 
(2006). Био је предавач на едукационом курсу 
Обољења ока у пракси лекара породичне медици-
не, који је пратила монографија истога наслова, 
а објављена је у оквиру Монографија научних 
скупова АМН СЛД (2008).

Награде и признања. Добитник је прве злат-
не медаље Hans-Jürgen Merte, оснивача Међуна-
родног удружења ергоофталмолога, и сребрне 
медаље Универзитета у Напуљу.
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Основни биографски подаци. Петар Спасић 
је рођен 5. новембра 1934. године у селу Дави-
довцу. Гимназију је завршио у Параћину. Меди-
цински факултет Универзитета у Београду упи-
сао је 1953, а дипломирао 1960. године.

Стручно и научно усавршавање. Стручни 
испит положио је 1963. године у Загребу. Док-
торску дисертацију под насловом Утврђивање 
битних елемената за квалификацију дјела из чл. 
203 Кривичног законика одбранио је 1965. године 
на Медицинском факултету Свеучилишта у 
Загребу. Специјалистички испит из судске ме-
дицине положио је 1968. године.

Усавршавао се у Великој Британији (RPMS – 
Hammersmith Нospital, Лондон), Холандији и 
Сједињеним Америчким Државама.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента на предмету Судска меди-
цина и криминалистика Медицинског факултета 
Свеучилишта у Загребу изабран је 1963. године. 
Хабилитационим радом Истраживања флуорес-
ценције костију и приступним предавањем под 
насловом Вештачење телесних повреда 1971. 
године изабран је за насловног доцента Меди-
цинског факултета у Загребу. На Војномедицин-
ску академију у Београду примљен је 1972. годи-
не, а 1977. изабран у звање доцента Војномеди-
цинске академије за предмет Судска медицина. У 
звање ванредног професора унапређен је 1983, а 
у звање редовног професора 1988. године. 

Теоретску и практичну наставу из предмета 
Судска медицина, деонтологија и генетика оба-
вљао је на Медицинском факултету Свеучи-
лишта у Загребу, а потом на Војномедицинској 
академији у Београду из предмета Патологија и 
судска медицина. Био је шеф Катедре за пато-
логију и судску медицину Војномедицинске 
академије.

Одржавао је предавања по позиву о електрон-
ској микроскопији на медицинским факултетима 
у Београду, Љубљани и Новом Саду, на Стомато-
лошком, Ветеринарском и Биолошком факултету 
у Београду, на Институту за технологију нуклеар-
них и других минералних сировина (ИТМНС) у 
Београду, а предавања по позиву о телемедицини 
на Медицинском факултету у Фочи и Бањој Луци. 
У Royal Рostgraduate Medical Ѕchool – Hammersmith 
Нospital у Лондону држао је предавања у оквиру 
предмета Електронска микроскопија и Вирусоло-
гија од марта до децембра 1975. године.

Био је ментор у изради два студентска рада 
награђена првим местом на студентским кон-
гресима 1967. и 1968. године у Загребу. Такође је 
био ментор у изради два дипломска рада на Би-
олошком факултету Универзитета у Београду и 
у Институту за технологију нуклеарних и других 
минералних сировина.

Проф. Спасић је био ментор и члан комисија 
за оцену и одбрану девет магистарских теза и 
седамнаест докторских дисертација, као и члан 
комисија за избор у наставничка звања канди-
дата из: Војномедицинске академије, Медицин-
ског факултета у Београду, Медицинског факул-
тета у Новом Саду, Стоматолошког факултета у 
Београду, Биолошког факултета у Београду, 
Центра за мултидисциплинарне студије Универ-
зитета у Београду и Ветеринарског факултета у 
Београду.

Такође је био председник комисије за пола-
гање специјалистичког испита из судске меди-
цине и члан комисије за полагање специјалисти-
чког испита из патологијe у Војномедицинској 
академији.

Стручна делатност. После завршених сту-
дија медицине и обављеног обавезног лекарског 
стажа од 1961. до1962. године био је управник 

Проф. др Петар Спасић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1998. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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здравствене станице у Поповцу код Параћина. 
Почетком 1972, после десет година рада на Ме-
дицинском факултету у Загребу, из породичних 
разлога прешао је у Београд, на место генетича-
ра у Заводу за психофизиолошке и говорне по-
ремећаје Института за физикалну медицину и 
рехабилитацију СР Србије.

У Војномедицинску академију дошао је по 
позиву 1972. године и у овој установи радио до 
крајa 1999. године, када је отишао у пензију као 
пуковник и начелник Завода за патологију и суд-
ску медицину. У свом стручном раду бавио се, 
између осталог, нефропатологијом, дерматопа-
тологијом, патологијом тумора меких ткива, ен-
докрином патологијом, вирусологијом и патоло-
гијом хематолошких болести, као и патологијом 
срца и крвних судова.

Оснивач је Лабораторије за електронску ми-
кроскопију и микроанализу Војномедицинске 
академије и школе електронске микроскопије у 
претходној Југославији. Од 1995. до 2000. године 
био је научни саветник у Институту за техноло-
гију нуклеарних и других минералних сировина 
у Београду за област електронска микроскопија.

Оснивач је телемедицине у Војномедицинској 
академији и у Србији. 

Био је експерт Савезног министарства за раз-
вој, науку и животну средину у области: патоло-
гија, судска медицина, цитологија, хистологија 
и вирусологија.

Научна делатност. Објавио је 268 радова: 35 
у међународним часописима, 61 у часописима 
индексираним у бази MEDLINE, а 26 у другим 
часописима. Осталих 146 радова објављено је у 
зборницима радова с конгреса. Његови чланци 
су цитирани у 13 књига страних аутора, у три 
књиге домаћих аутора, а у часописима 1.361 пут 
према Science Citation Index-у (Google Scholar). 
Аутор је четири монографије. Превео је с енгле-
ског језика два уџбеника из патологије.

Руководио је или учествовао у 17 научноис-
траживачких пројеката.

На пројектима телемедицине сарађивао је са 
истраживачима из медицинских установа, ин-
жењерима с Електротехничког факултета Уни-
верзитета у Београду, истраживачима с Факул-
тета организационих наука и с факултета из 
Црне Горе, САД, Русије, Италије, Немачке, Пољ-
ске, Грчке, Бугарске и других земаља.

На пројекту ендемске нефропатије сарађивао 
је са истраживачима из Royal Postgraduate Me-

dical School, Hammersmith Hospital из Лондона и 
са Клинике за урологију Медицинског факулте-
та у Београду. Сарађивао је такође са истражи-
вачима Клинике за хематологију, Клинике за 
кожне болести, Онколошког института Србије, 
Института за нуклеарне науке „Винча“, Инсти-
тута за имунологију и вирусологију „Торлак“, 
Института за патологију Медицинског факулте-
та Универзитета у Нишу, Института за патоло-
гију Медицинског факултета у Београду и Ин-
ститута за судску медицину Медицинског фа-
култета у Београду и Новом Саду, те Катедре за 
патологију и судску медицину Факултета вете-
ринарске медицине у Београду.

Члан је Одбора за онкологију и Одбора за ен-
демску нефропатију Српске академије наука и 
уметности.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Деце-
нијама је активни члан Српског лекарског дру-
штва и неколико његових секција и управа тих 
секција: Секције за патологију, Секције за судску 
медицину, Секције за цитологију и Секције за 
уметност и културу.

Био је један од оснивача и председник Дру штва 
за електронску микроскопију Србије и Удружења 
за електронску микроскопију Југославије.

Крајем 1992. године организовао је јубиларни 
скуп патолога и форензичара наше земље, посве-
ћен 70. годишњици војне патологије и судске ме-
дицине и 130. годишњици рада просектора у вој-
ном санитету. Јубилеј је обележен и специјалним 
тематским бројем Војносанитетског прегледа.

Био је члан Савета Савеза лекарских друшта-
ва Југославије, секретар Удружења за судску ме-
дицину Југославије, председник Друштва за еле-
ктронску микроскопију Србије, члан Председ-
ништва Удружења за електронску микроскопију 
Југославије и члан Председништва Удружења 
патолога Југославије.

Члан је Европског друштва патолога и пот-
председник Југословенског одељења Међунаро-
дне академије патологије. Такође је члан Европ-
ског друштва за електронску микроскопију. 

Активан је члан уметничке секције Српског 
лекарског друштва Medici pro arte и члан умет-
ничког удружења Слободна сликарска комуна 
Кеј из Земуна. Члан је и међународног уметнич-
ког удружења Сликарски уранак из Подгорице.

Био је члан организационих и научних одбо-
ра неколико домаћих и међународних конгреса 
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форензичара, патолога и цитолога, као и скупо-
ва из области електронске микроскопије. Учест-
вовао је на бројним домаћим, балканским, ев-
ропским и светским конгресима и симпозијуми-
ма из електронске микроскопије, патологије, 
судске медицине, кардиологије, нефрологије, 
цитологије, генетике и других области.

Неколико пута је држао уводна предавања по 
позиву. 

Посебно је био ангажован у промоцији телеме-
дицине. Одржао је предавања по позиву на кон-
гресима у земљи и иностранству. Учествовао је на 
међународним конгресима о телемедицини у Уди-
нама (Италија, 1998), Ауриху (Немачка, 2002) и 
Сунчевом Брегу (Бугарска, 2008). Године 2001. у 
манастиру Студеница организовао је међународ-
ни конгрес о телемедицини, а 2011. у Иновацио-
ном центру на Електротехничком факултету у 
Београду међународни конгрес о телемедицини.

Предавања о телемедицини одржао је на ме-
дицинским факултетима у Београду, Бањој Луци 
и Фочи, Машинском факултету у Београду, у 
Институту „Михаило Пупин“ у Београду, Ин-
ституту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут“ у Београду и Институту за нуклеарне на-
уке „Винча“, те на научној конференцији о теле-
медицини у Будви. 

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Оснивач је и главни и одговорни уредник 
научног часописа MD – Medical Data oд 2009. 
године.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског дурштва. 
Ванредни члан Академије медицинских наука 
постао је 1998, а редовни члан 2004. године. 
Председник је Одбора за телемедицину од 2000, 
члан Научног већа од 2003, а члан Председни-
штва Академије био је од 2005. до 2008. године.

Активно ради на промоцији, развоју и им-
плементацији телемедицине у Србији. Одржао 

је три предавања у Академији медицинских на-
ука: Телемедицина – корак у двадесет и први век, 
Телемедицина у Србији и свету и Телемедицина 
– практична примена. Организовао је 1999. го-
дине на Војномедицинској академији међуна-
родни скуп о телемедицини и био са проф. Ма-
ријом Јанчић-Згурицас и др Ивицом Милоса-
вљевићем организатор научног скупа Академије 
медицинских наука Телемедицина, који је одр-
жан 2000. године.

Награде и признања. Добитник је неколико 
признања Српског лекарског друштва: Плакете, 
у знак признања за дугогодишњи успешан рад и 
постигнуте резултате у Српском лекарском 
друштву (1993), Повеље, у знак признања за изу-
зетне заслуге на унапређењу рада Српског ле-
карског друштва (1998), и Награде за животно 
дело (2012).

Добитник је и Повеље Студеничке академије 
за допринос утемељењу телемедицине (2001), 
Захвалнице и Плакете Друштва за електронску 
микроскопију Србије, Плакете Удружења за еле-
ктронску микроскопију Југославије, Захвалнице 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду, Захвалнице Стоматолошког факултета Уни-
верзитета у Београду, Захвалнице Института за 
онкологију у Сремској Каменици и Захвалнице 
Удружења патолога Југославије у знак признања 
за дугогодишњи успешан рад и постигнуте ре-
зултате у раду овог удружења (1998).

Инвент диплому за стваралаштво у телеме-
дицини доделило му је Југословенско удружење 
проналазача и научника.

Добио је Захвалницу Српске академије наука 
и уметности, Огранка у Новом Саду, за вредан 
дар у виду уметничке збирке слика.

Носилац је неколико војних диплома, награ-
да и одликовања, међу којима су најзначајнији 
Орден за војне заслуге са златним мачевима и 
Орден Народне армије са сребрном звездом.
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Основни биографски подаци. Милан Ста-
нуловић је рођен 22. марта 1936. године у Новом 
Саду, где је завршио основну школу и гимназију 
1954. године. Исте године уписао се на Меди-
цински факултет Универзитета у Београду и ди-
пломирао 1961.

Стручно и научно усавршавање. Као стипен-
диста фондације DААD био је од октобра 1962. 
до октобра1964. године у биохемијским лабора-
торијама у Марбургу, Франкфурту и Тибингену, 
где је савладао примену већине тада најсавреме-
нијих eнзимолошких метода. Последипломске 
студије похађао је на Фармацеутском факултету 
Универзитета у Београду и одбранивши магис-
тарску тезу стекао звање магистра наука из био-
хемије. Наредне две године (1969. и 1970) провео 
је у Department of Biochemistry and Biophysics, 
University of California, у Дејвису, у Калифорнији, 
у својству постдокторског сарадника, где се ба-
вио идентификацијом метаболичког пута инак-
тивације пиридоксина. Докторску дисертацију 
под насловом Инактивација супрафизиолошких 
доза пиридоксала и његови фармаколошки ефек-
ти одбранио је 1971. године на Медицинском 
факултету Универзитета у Новом Саду.

Специјалистички испит из педијатрије поло-
жио је 1976. године пред Комисијом СР Србије, а 
специјалистички испит из клиничке фармаколо-
гије 1983. године пред Комисијом СР Хрватске.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. Педагошка каријера др Стануловића 
почела је избором у звање доцента 1986. године 
за предмет Фармакологија са токсикологијом на 
Медицинском факултету Универзитета у Новом 
Саду. У звање ванредног професора изабран је 
1989, а редовног професора 1994. године. 

Поред наставе на Медицинском факултету 
обављао је и наставу на Технолошком факултету 

у Новом Саду (1992–2003), где је био један од 
оснивача смера Фармацеутско инжењерство. 
Поред тога, учествовао је у последипломској на-
стави на Медицинском факултету у Тузли 
(1987–1989) и у настави на Медицинском факул-
тету у Приштини (1992–1999). 

Био је гостујући ванредни професор Brown 
University у Провиденсу, у савезној држави Роуд 
Ајленд, у САД (од 1. септембра 1984. до 30. ав-
густа 1985). Био је изабрани члан Faculty of 
Pharmaceutical Medicine of the Royal College of 
Physicians of the United Kingdom (1995) и гос-
тујући научник на Институту за клиничку фар-
макологију Хумболтовог универзитета у Берли-
ну (од децембра 2001. до фебруара 2002).

Био је ментор у изради неколико магистар-
ских теза и докторских дисертација својим са-
радницима у Новом Саду и изради једног док-
тората на Медицинском факултету у Тузли.

Стручна делатност. Одлика проф. Стануло-
вића је интердициплинарни рад током целокуп-
ног његовог професионалног века.

Први период његовог рада одликује заинтере-
сованост за биохемију, пре свега, усмерену ка 
хематологији и клиничкој хемији. Ради боље ко-
муникације с педијатрима, специјализирао је и 
педијатрију, не либећи се клиничког рада. После 
повратка са усавршавања у Немачкој, где је нау-
чио најсавременије ензимолошке методе, у ок-
тобру 1964. године почео је да ради у новоосно-
ваној Клиници за дечје болести. Уз подршку ос-
нивача Клинике проф. др Димитрија Милетића, 
опремио је ензимолошку лабораторију за хва-
љујући средствима добијеним од Националних 
института за здравље САД за четворогодишњи 
пројекат (100.000 америчких долара). У тој лабо-
раторији увео је методе мерења активности ин-
траеритроцитних ензима, одређивања молекул-

Проф. др Милан Стануловић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1994. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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ске масе протеина у мокраћи гелском филтра-
цијом и одређивања сулфхемоглобина. Зах-
ваљујући увођењу тих метода, први пут у нашој 
земљи биохемијски су дијагностиковани дефи-
цит ензима пируваткинезе у еритроцитима код 
урођене хемолизне анемије, дефицит ензима ме-
тхемоглобин-редуктазе код урођене ензимопе-
нијске метхемоглобинемије, као и две варијанте 
ретке хемоглобинопатије HbM. Спектрофотоме-
тријском методом проф. Стануловић је мерио 
ниво хемоглобина оштећеног фенацетином – 
сулфхемоглобина. Све ово је праћено великим 
интересовањем у међународној литератури.

Током рада на Клиници за дечје болести упо-
редно је текла и његова специјализација из 
педијатрије.

За његов даљи научни и стручни развој били 
су значајни контакти са професором Миленком 
Медаковићем, који га је заинтересовао за кли-
ничку фармакологију и био ментор у изради 
докторске дисертације.

Други период његовог стручног и научног 
рада започео је преласком у Завод за фармако-
логију и токсикологију и избором за доцента 
1976. на предмету Фармакологија са токсиколо-
гијом. Примарно се интересовао за клиничку 
фармакологију. У тада федералној држави по-
кре нуо је у Војводини специјализацију из кли-
ничке фармакологије, коју је дотад имала само 
СР Хрватска. У Војводини је први лекар поло-
жио специјалистички испит из клиничке фар-
макологије 1984. године. Досад је специјалистич-
ки или супспецијалистички испит из клиничке 
фармакологије положило 16 лекара, међу којима 
је један из Крагујевца и један из Шапца.

Професор Стануловић је први у нашој земљи 
уочио значај субдисциплине фармакоепидеми-
ологије, што је био значајан допринос нашој 
клиничкој фармакологији. Он је 1976. године 
примљен у Drug Utilization Research Group (Група 
за истраживање лекова) Светске здравствене 
организације. Године 1981. био је председник и 
организатор годишњег састанка ове групе, који 
је одржан у нашој земљи (СФРЈ). У тој групи је 
учествовао у развоју методологије уз примену 
Анатомско-терапијско-хемијске (ATC) класифи-
кације лекова и мерења обима употребе лекова 
са статистичком јединицом ДДД (дефинисана 
дневна доза). Објављивањeм методолошког при-
ручника Методи анализе употребе лекова, чији 
су уредници М. Стануловић, С. Златић и Б. Ба-
нић, у издању Друштва лекара Војводине Срп-

ског лекарског друштва (1981), струка код нас је 
добила општеприхваћени инструмент за рад у 
фармакоепидемиологији. Овај приступ прих-
ваћен је после тога и од државних органа у нашој 
земљи и многим европским земљама као служ-
бени метод обраде података о употреби лекова, 
што је омогућило међународна поређења фар-
макотерапијске праксе. 

Од 1978. до1991. године био је члан Комисије 
за лекове Савезног министарства здравља са за-
датком да се процени квалитет поднете доку-
ментације произвођача лекова и предлога за 
стављање, односно одбијање стављања у промет 
појединих фармацеутских приправака.

За управника Завода за фармакологију и ток-
сикологију изабран је 1997. године и на овој функ-
цији био до одласка у пензију 2003. године. У том 
периоду лабораторија Завода за фармакологију 
добила је сертификат Добра лабораторијска прак-
са (GLP) према европским стандардима.

Током рада у Заводу увео је неколико метода: 
1) у области фармакоепидемиологије – изража-
вање потрошње лекова методологијом ATC/ДДД, 
која омогућава регионална поређења употребе и 
поређења у појединим срединама и току времена, 
чиме се процењује квалитет фармакотерапије;  
2) филтрабилност еритроцита, која је промењена 
код особа оболелих од дијабетеса; 3) кao истра-
живач увео је у Заводу, где се до његовог доласка 
неговао рад на изолованим органима животиња 
и целим животињама, биохемијска мерења кон-
центрације лекова у телесним течностима и при-
мену тих мерења у испитивањима биоеквивален-
ције фармацеутских приправака различитих 
произвођача; 4) поређењем концентрације лека 
у плазми с клиничким деловањем започео је ис-
траживања у области фармакогенетике.

Tрећи период стручног рада проф. Стануло-
вића почео је његовим одласком у пензију 2003. 
године. Поред активности у Академији медицин-
ских наука Српског лекарског друштва и научног 
рада, наставио је свој стручни рад у Одбору за 
етику при Институту за кардиоваскуларне боле-
сти Војводине, који разматра етичност предлога 
клиничких испитивња. У Одбору је трајни поча-
сни члан са правом гласа. До његовог ангажо-
вања као клиничког фармаколога у раду етичких 
одбора на Медицинском факултету у Новом 
Саду ови су се одбори састојали искључиво од 
здравствених радника, иако међународно ва-
жећа правила Добре клиничке праксе налажу да 
трећину чланова етичких одбора морају чинити 
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особе изван медицинске струке, како би заступа-
ли ставове шире друштвене заједнице.

Научна делатност. Објавио је 158 радова у ча-
сописима с рецензијом (30 на енглеском и три на 
немачком језику), 60 поглавља у уџбеницима и 
приручницима из подручја педијатрије, клинич-
ке фармакологије и биохемије (10 на енглеском, 
један на руском) и 83 рада објављена као сажеци 
саопштења на скуповима (39 на енглеском). По-
сле одласка у пензију посветио се раду на српској 
терминологији за називе настале у процесу раз-
воја лекова. Ови називи су искључиво на ен-
глеском језику, а предложена терминологија би 
била са de facto снагом закона (glossary of terms). 
Поред тога, бави се и историјом медицине.

Према потврди Библиотеке Матице српске из 
2008. године, 35 његових радова са SCI листе ци-
тирано је 436 пута (409 хетероцитата и 27 ауто-
цитата). У бази Web of Science, која прати научне 
пројекте, цитиран је 1.085 пута као члан проје-
кта WHO MONICA, 10 пута у пројекту Collabo-
rative Group on Drug Use in Pregnancy, пет као 
учесник пројекта EU – Project Children, Medicine 
and Culture и једанпут као члан пројекта WHO/
WHL Hypertension Management Audit Project; да-
кле, укупно 1.101 пут.

Најзначајнији пројекат којим је др Стануло-
вић руководио био је о метаболисању витамина 
Б6, а финансирао га је Национални институт за 
здравље САД од 1971. до 1974. године.

Учествовао је и у следећим међународним 
пројектима: WHO MONICA (Monitoring Cardio-
vascular Morbidity and Mortality) као члан одбора 
истраживача и координатор сегмента о фарма-
котерапији; Collaborative Group on Drug Use in 
Pregnancy, координисаног у Институту Mario 
Ne gri у Милану; EU – Project: Children, Medicine 
and Culture; WHO/WHL Hypertension Management 
Audit Project.

Редовно је на конкурсима домаћих фондова
добијао финансијску подршку за истражи-

вања. У раној развојној фази његов рад је био 
усмерен на метаболизам еритроцита новоро-
ђенчета (СИЗ за здравство Војводине). Прес-
танком постојања СИЗ-а, пројекте  финансира 
Покрајински секретаријатза науку и техноло-
гију. С временом пројекти се укрупњавају и 
састоје од више тема. Редовно је био носилац 
теме из подручја своје стручности. У периоду 
1995–2000. године био је носилац пројекта Ки-
нетика, динамика, интеракције и епидемиоло-
гија ксенобиотика.

Чланство и активности у Српском лекарском 
друштву и другим удружењима. Дугогодишњи је 
члан Српског лекарског друштва и Друштва лека-
ра Војводине. Оснивач је и први председник Ак-
тива за клиничку фармакологију Друштва лекара 
Војводине Српског лекарског друштва, оснивач и 
почасни председник Секције за фармацетску ме-
дицину Српског лекарског друштва (2002), а био 
је и председник Секције за клиничку фармаколо-
гију (1997–2003). Организовао је неколико зајед-
ничких скупова Секције за фармацеутску меди-
цину са Секцијом за фармакотерапију.

Члан је Матице српске, Друштва фармаколо-
га Југославије, Научног друштва за историју 
здравствене културе Војводине и Секције за ис-
торију медицине Српског лекарског друштва.

Члан је American Society of Clinical Pharmacology 
and Therapeutics и почасни страни члан Мађар-
ског фармаколошког друштва. Био је члан Inter-
na tional Organizing Committee, Xenobiotic Metabo-
lism and Toxicity Workshop of Balkan Countries 
(1991, 1995, 1997, 2000, 2002, 2004) и Council for 
Education in Pharmaceutical Medicine of the Inter-
national Federation of Associations of Pharmaceutical 
Physicians (2004–2012).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је главни и одговорни уредник часописа 
Pharmaca Iugoslavica (1991–2004) и члан уређи-
вачког одбора часописа Медицински преглед 
(1988–1992), Српски архив за целокупно лекар-
ство (1992–1996), Pharmaca (1984–1991) и Archi-
ves of Xenobiotic Metabolism and Pharmacokinetics 
(1996–2003).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Изабран је за ванредног члана Академије меди-
цинских наука Српског лекарског друштва 1994, а 
за редовног члана 2008. године. Редовно при-
суствује састанцима војвођанског огранка Акаде-
мије и учествује у раду Научне групе за превен-
тивну и мултидисциплинарну медицину. Органи-
зовао је научни скуп Фармацеутска медицина 
(2005).

Награде и признања. Добитник је Плакете 
Друштва лекара Војводине Српског лекарског 
друштва за дугогодишњи и посебно значајан 
допринос у афирмацији Дрyштва (1987), Плаке-
те Покрајинског комитета за науку и информа-
тику САП Војводине за достигнућа из области 
науке (1988) и Награде за животно дело Удру-
жења универзитетских професора и научника 
Србије (2001).
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Основни биографски подаци. Драгослав 
Стевовић је рођен 5. маја 1936. године у Гараши-
ма код Аранђеловца, у учитељској породици. 
Основну школу и гимназију завршио је у Але-
ксинцу с одличним успехом. На Медицински 
факултет Универзитета у Београду уписао се 
1955. године и дипломирао почетком 1963. с 
просечном оценом 8,0. Током студија био је де-
монстратор из анатомије.

Још од средњошколских дана интензивно се 
бавио друштвеним радом у омладинској орга-
низацији своје школе, а потом у студентској ор-
ганизацији на Медицинском факултету, у којој 
је био и на руководећим функцијама. Био је 
учесник омладинских радних акција 1952, 1958. 
и 1959. године и командант бригаде „Мика Мит-
ровић Јарац“ са Медицинског факултета у Бео-
граду, одликоване Орденом рада првог реда 
1958. године. Био је активан и у Савезу комуни-
ста на факултету и Универзитету.

Стручно и научно усавршавање. Од 1965. 
године радио је на Првој хируршкој клиници 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду. Специјализацију опште хирургије завршио 
је 1970. године с одличним успехом. Докторску 
дисертацију под насловом Узроци и предохрана 
попуштања шава на анастомози дебелог црева 
одбранио је 1980. године на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду. 

На стручном усавршавању у области коло-
проктологије боравио је 1979, 1988. и 1990. го-
дине у St. Mark’s Hospital у Лондону, а 1987. годи-
не у Cleveland Clinic Foundation у Кливленду, у 
САД.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента на Катедри хирургије Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду 
изабран је 1970. године. У звање доцента изабран 

је 1981. године, ванредног професора 1986, а ре-
довног професора 1991. године. 

Поред наставе за редовне студенте, држао је 
бројна предавања, нарочито из области ко-
лопроктолошке хирургије и онкологије, лекари-
ма на специјализацији различитих грана хирур-
гије и медицине уопште, као и студентима по-
следипломских студија. 

Од 1991. до 2001. године, био је шеф Катедре 
хирургије. 

Био је дугогодишњи члан и председник Ис-
питне комисије за студенте, члан и председник 
Комисије за полагање специјалистичког испита 
из хирургије и члан разних комисија за пола-
гање последипломских испита. Такође је био 
ментор у изради бројних супспецијалистичких 
радова, магистарских теза и докторских дисер-
тација, као и члан комисија за оцену и одбрану 
ових радова. 

Проф. Стевовић је био и дугогодишњи члан 
Судскомедицинског одбора Медицинског 
факултета.

Стручна делатност. Бавио се целокупном 
општом, абдоминалном и ургентном хирургијом, 
а посебно колоректалном хирургијом и прокто-
логијом. Био је начелник Одељења за колорек-
талну хирургију Прве хируршке клинике. У свом 
стручном и научноистраживачком раду посебно 
је изучавао анастомозе дебелог црева, гастросто-
ме у хирургији једњака, ентеростоме у лечењу 
акутног илеуса и колостоме у акутној оклузији 
дебелог црева. Учествовао је у тиму који је код 
нас извршио прву успешну експерименталну ор-
тотопску трансплантацију јетре код свиња, као и 
експерименталне трансплантације других орга-
на, под руководством проф. Зорана Герзића. Део 
стручног рада посветио је хирургији повреда ко-
лона, ректума и ануса, дивертикулози колона и 

Проф. др Драгослав Стевовић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1994. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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хируршком лечењу улцерозног и грануломатоз-
ног колитиса. Изучавао је постоперационе ком-
пликације елективних спленектомија код болес-
ника с хематолошким обољењима. Увео је неко-
лико савремених хируршких метода и техника у 
проктологији. Његова заслуга је не само његов 
лични рад из ове области, него и формирање да-
нашњих двају водећих одељења (III и IV одељење) 
за ову област хирургије на Првој хируршкој кли-
ници Клиничког центра Србије у Београду.

Био је први директор Поликлинике Клиничког 
центра Србије од 1987. до 1992. године. Од 1994. до 
1999. био је директор, а потом саветник Институ-
та за болести дигестивног система Клиничког 
центра Србије. Пензионисан је 2003. године.

Научна делатност. Објавио је више од 150 
радова, од којих 40 у иностранству, док је већина 
саопштена и приказана постерима на међунаро-
дним конгресима. Аутор је монографије Ана-
стомозе дебелог црева (1983) и поглавља у уџбе-
ницима Гастроентерологија (1990), Основи хи-
рургије (1993), Основи ургентне медицине (1995), 
Хирургија (1998) и Компликације у дигестивној 
хирургији (2000).

Главни је уредник уџбеника Хирургија за сту-
денте и лекаре (2000).

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1966. године, у 
којем се његова активност одвијала у Хируршкој 
секцији, чији је био председник од 1992. до 1995. 
године. Био је један од организатора ХХ конгре-
са хирурга Југославије (Златибор, 1998), где је 
изабран и за (последњег) председника Удру-
жења. Такође, био је председник Научног одбора 
последњег, ХХI конгреса југословенских хирурга 
(Београд, 2000). Био је члан Председништва 
Српског лекарског друштва и његових комисија, 
као и председник Научног одбора 15. конгреса 
лекара Србије 2005. године.

Један је од оснивача и први председник Дру-
штва колопроктолога Југославије, основаног 
1997. године. Био је председник научних одбора 
његових девет досадашњих међународних сим-
позијума, који се одржавају сваке друге године.

Члан је престижних међународних хирурш-
ких удружења CICD (од 1974. године) и SIC/ISS 
(од 1990. године), а био је и национални делегат 

Двојица председника Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, 
проф. др Драгослав Стевовић (2002–2005) и проф. др Радмио Јовановић (2005–
2008), са члановима Председништва и Научног већа Академије: проф. др Љубица 
Ђукановић (генерални секретар 2004–2008, седи), а стоје слева надесно – проф. 
др Светолик Аврамов, проф. др Добросав Цветковић (потпредседник, 2006–2008), 
проф. др Петар Спасић, проф. др Обрад Зелић, проф. др Дагољуб Манојловић, 
проф. др Татјана Ивковић-Лазар, проф. др Љубомир Хаџи-Пешић
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у Сталном комитету Европског хируршког уд-
ружења Eurosurgery.

Био је предавач по позиву и председавајући 
на пет међународних скупова, као и на бројним 
домаћим стручним састанцима и конгресима.

Чланство у уређивачким одборима часописа. 
Био је сарадник и рецензент часописа Српски ар-
хив за целокупно лекарство и члан Редакцијског 
колегијума часописа Acta Chirurgica Iugoslavica.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Редовни је члан Академије медицинских наука 
од 1994. године. Био је члан Научног већа Ака-
демије од 2000. до 2002. године и председник 

Академије од 2002. до 2005. У оквиру Академије 
организовао је и учествовао на неколико науч-
них скупова.

Награде и признања. Добитник је Плакете 
Српског лекарског друштва (1991), Захвалнице 
Хируршке секције (1995) и Награде „Сунчани 
сат“ Клиничког центра Србије (2001). Поводом 
30 година од оснивања Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва, 2006. године 
добио је Повељу Академије у знак признања за 
активан рад и допринос њеном развоју.

Добитник је Награде за животно дело Срп-
ског лекарског друштва (2011) и најзначајније 
награде овог друштва – „Велики печат“ (2016).
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Основни биографски подаци. Јован Стојков 
је рођен 28. јуна 1938. године у Српском Итебеју. 
Гимназију је завршио у Зрењанину 1957, а Меди-
цински факултет Универзитета у Београду 1965. 
године.

Стручно и научно усавршавање. Специјали-
зацију из урологије обавио је у Новом Саду и Бе-
ограду, а специјалистички испит положио 1975. 
године у Новом Саду. Магистарску тезу Морфо-
функционалне карактеристике простате у не-
ких сисара одбранио је 1976. године, а докторску 
дисертацију под насловом Клинички и биолошки 
ефекти антиадрогене терапије у пацијената 
оболелих од рака простате 1982. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Новом Саду.

Поред усавршавања на клиникама у Београ-
ду, Загребу и Љубљани, био је у неколико навра-
та на стручним усавршавањима у иностранству: 
Хелсинки (1977), Минхен (1979), Мајнц (1984), 
Варшава и Краков (1986), Моска и Санкт Петер-
бург (1986), Мајнц, Фулда и Оберхаузен (1987), 
Вашингтон (1991) и Детроит (1994).

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента за предмет Хирургија са 
ратном хирургијом на Медицинском факултету 
Универзитета у Новом Саду именован је 1976. 
године. За доцента на истом предмету изабран 
је 1984. године, за ванредног професора 1989, а 
за редовног професора 1996. године.

Још као млађи специјалиста урологије учест-
вовао је у извођењу практичне наставе из хирур-
гије, као и наставе за лекаре на специјализацији 
опште медицине. Након избора у звање доцента 
обављао је теоријску наставу Катедре за хирур-
гију из области урологије за редовне и студенте 
последипломских студија из хирургије, нефро-
логије и онкологије, као и наставу за лекаре на 
специјализацији из урологије.

Био је председник Комисије за полагање спе-
цијалистичког испита из урологије на медицин-
ским факултетима у Новом Саду и Нишу.

Током свог стручног и педагошког рада био 
је ментор у изради седам магистарских теза и 
пет докторских дисертација.

Стручна делатност. Од 1971. до пензиони-
сања 2003. године био је запослен на Клиници за 
урологију Клиничког центра Војводине у Новом 
Саду. У периоду 1981–1988. године био је начел-
ник Одељења за ендоскопију Клинике, након 
чега је изабран за управника Клинике за уроло-
гију Института за хирургију и ту дужност оба-
вљао до одласка у пензију.

Током дугогодишњег рада на Клиници за 
урологију увео је у сталну хируршку праксу не-
колико нових метода у лечењу малигних обо-
љења урогениталног тракта: парцијалну ре-
секцију тумора бубрега, радикалну туморску 
нефректомију бубрега, радикалну цистопроста-
тектомију са субвезикалним деривацијама, ра-
дикалну простатектомију, трансуретралну ре-
секцију простате тумора мокраћне бешике, ра-
дикалну простатектомију због карцинома про-
стате и радикалну орхиектомију са ретропери-
тонеалном линфаденктомијом код тумора 
тестиса.

Био је орагнизатор одбора и комисије за кон-
зилијарно лечење уролошких пацијената оболе-
лих од малигнома. 

Поред метода лечења малигних болести 
проф. Стојков је увео и савремену методу урете-
ролитотрипсије, перкутане нефролитолапаксије 
и методу разградње бубрежног каменца ванте-
лесним ударним таласима (ЕSWL).

Научна делатност. Објавио је 163 стручна и 
научна рада. Аутор је уџбеника Одабрана погла-
вља из урологије са практикумом и поглавља у 

Проф. др Јован Стојков

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду
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седам монографија и уџбеника.
Одржао је предавања по позиву у Букурешту, 

Будимпешти, Темишвару, Сибињу, Кјоту, Ла 
Пазу, Скопљу, Подгорици, Бањој Луци.

Руководио је и учествовао у пет научноистра-
живачких пројеката које су финансирали репу-
блички и покрајински фондови.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва, Друштва лекара 
Војводине, Уролошке секције Српског лекарског 
друштва и њен потпреседник. Био је члан Удру-
жења уролога Југославије и председник тог уд-
ружења од 1997. до 2003. године. Члан је Удру-
жења уролога Војводине, Европског удружења 
уролога (ЕАU) и Међународног удружења уро-
лога (SIU).

Почасни је председник Средњоевропског уд-
ружења уролога (Минхен) и почасни члан Удру-
жења уролога Румуније, Удружења уролога Ма-
ђарске, Удружења уролога Пољске и Балканског 
удружења онколога.

 Један је од оснивача удружења Урологија 
триангуларија Сегедин – Темишвар – Нови Сад, 
које је много допринело размени стручних ис-
кустава и зближавању уролога Мађарске, Руму-
није и Србије. Од 1992. године до пензионисања 
организовао је редовне годишњне састанке овог 
удружења.

Био је организатор бројних научних скупова 
у Новом Саду од којих треба посебно поменути 

XII конгрес уролога Југославије, који је одржан 
1995. године у Новом Саду, и Пети конгрес 
Средњоевропског удружења уролога, који је 
одржан 2003. године.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је члан уређивачког одбора часописа 
Уролошки архив и Онколошки архив.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1996, а за редовног члана 2014. године. 
У оквиру Академије организовао је научне ску-
пове Савремени приступ дијагностици и лечењу 
тумора тестиса (2000) и Савремено лечење 
рака простате и слободне теме (2003). Поред 
тога, био је предавач на неколико научних ску-
пова Академије и одржао бројна предавања на 
скуповима које је организовао војвођански 
огра нак Академије медицинских наука. 

Награде и признања. Добитник је Повеље 
Српског лекарског друштва, Плакете Друштва 
лекара Војводине, Повеље Института за уроло-
гију и нефрологију Клиничког центра Србије, 
Златне повеље Универзитета у Новом Саду и 
Привредне коморе Војводине.

Добио је Диплому удружења уролога Руму-
није (1995), Почасну медаљу Медицинског фа-
култета у Сегедину (2000), Диплому почасног 
доктора медицине и фармације „Виктор Бабеш“ 
(Темишвар, 2003) и Почасну диплому Балкан-
ског удружења онколога (BUON).



548

Основни биографски подаци. Јован Хаџи-
Ђокић је рођен 16. августа 1944. године у Бајиној 
Башти. Основну школу и гимназију завршио је 
у Лесковцу. Медицински факултет Универзите-
та у Београду уписао је 1963, а дипломирао 1969. 
године. Од треће године до завршетка студија 
био је демонстратор на предмету Хистологија са 
ембриологијом. После дипломирања завршио је 
Санитетско-официрску школу у Београду.

Стручно и научно усавршавање. Од 1970. до 
1973. године радио је као стручни сарадник на 
Институту за хистологију и ембриологију Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду. Од 
1. фебруара 1973. до пензионисања 2009. године 
радио је на Уролошкој клиници у Београду. Спе-
цијалистички испит из урологије положио је 
1976. године с одличним успехом. Магистарску 
тезу одбранио је 1977. на Медицинском факул-
тету у Београду (ментор: академик Владимир 
Пантић). Докторску дисертацију под насловом 
Реаговање ћелија простате на полне стероиде 
одбранио је 1982. године на Медицинском фа-
култету у Београду (ментор: академик Владимир 
Пантић).

Усавршавао се у болници Foch (Centre Medico 
Chirurgicale) у Паризу и на Универзитетској уро-
лошкој клиници у Фиренци. У ове две установе 
укупно је с прекидима провео девет месеци.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. Током рада на Институту за хистоло-
гију и ембриологију (1970–1973) водио је прак-
тичну наставу на Медицинском факултету у 
Београду и повремено на Медицинском факул-
тету у Приштини. У звање асистента за предмет 
Хирургија – урологија на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду изабран је 1977. 
године, у звање доцента 1985, ванредног профе-
сора 1989, а редовног професора 1993. године.

Обављао је практичну и теоретску наставу на 
Медицинском факултету Универзитета у Београ-
ду за предмет Хирургија – урологија, а такође је 
учествовао у настави на медицинским факулте-
тима у Нишу и Крагујевцу. Био је председник 
испитне комисије за предмет Хирургија на Ме-
дицинском факултету у Београду и председник 
комисије за полагање специјалистичког испита 
из урологије 15 година. Био је ментор студентима 
у изради десет магистарских теза и дванаест док-
торских дисертација, док је за више од 50 магис-
тарских теза и докторских дисертација био члан 
или председник комисија за њихову одбрану.

Стручна делатност. Готово цео свој радни 
век провео је на Уролошкој клиници у Београду. 
За начелника одељења на овој клиници изабран 
је 1985. године. За директора Института за уро-
логију и нефрологију Клиничког центра Србије 
изабран је 1994. године. Био је консултант за 
урологију на Институту за онкологију и радио-
логију Србије, као и у Гинеколошко-акушерској 
клиници „Народни фронт“ и Клиници за гине-
кологију и акушерство Клиничког центра 
Србије.

За генералног директора Клиничког центра 
Србије постављен је у јулу 1998. и ову функцију 
обављао две и по године. 

После повратка са стручног усавршавања 
1985. и 1989. године, увео је бројне методе на 
Уролошкој клиници у Београду и у уролошку 
хирургију у Србији, међу којима су: ретропубич-
на радикална простатектoмија код локализова-
ног карцинома простате, перинеална радикална 
простатектомија, ортотопскa уринарнa дерива-
цијa по Camey-u (метода 1 и 2), ортотопскa ури-
нарнa деривацијa по Ghoneim-у и Studer-у и кoн-
тинентнa уринарнa деривацијa (modified sigma 
rectum pouch) после тоталне цистектомије. 

Академик Јован Хаџи-Ђокић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Члан Српске академије наука и уметности од 2003. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
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Оснивач је и дугогодишњи председник Уп-
равног одбора Школе оперативне урологије у Пи-
роту, која се врло успешно одржава сваке друге 
године до данас. У тој школи је 1998. године увео 
тзв. tension-free vaginal tape (ТVТ), методу хирурш-
ког лечења стрес-уринарне инконтиненције.

Оперисао је на уролошким одељењима у Кли-
ничко-болничком центру „Бежанијска коса“ 
(седам година), Клиничко-болничком центру 
„Звездара“, у болницама у Лесковцу, Врању, Пи-
роту, Ћуприји, Ваљеву, Шапцу, Сремској Мит-
ровици, Вршцу, Бору, Чачку и Смедереву, где је 
вршио едукацију лекара уролога. Седам година 
је оперисао и образовао лекаре на Уролошком 
одељењу Опште болнице у Никшићу.

Последњих година развио је веома интен-
зивну сарадњу са Националним институтом за 
рак у Хавани. Гостовао је по позиву на овом ин-
ституту шест пута у последње четири године и 
при томе урадио 25 показних хируршких интер-
венција из области уролошке онкологије. Та-
кође, одржао је 15 предавања из различитих об-
ласти урологије, што је изазвало велико интере-
совање стручне јавности. 

Научна делатност. Објавио је више од 500 
стручно-научних радова и 11 монографија. То 
су: Тумори мокраћне бешике (1995), Ангиограф-
ски атлас уролошких обољења (1995), Уринарне 
стоме (1996), Ургентна урологија (1997), Уро-
лошка гинекологија (2000), Мinimal Invasion 
Treatment of Urinary Obstruction (2000), Локали-
зовани карцином простате (2005), Уринарне 
деривације (2009), Уринарна инконтиненција 
(2009), Еректилна дисфункција (2012) и Прос-
тата (2014). Написао је више од 60 поглавља у 
уџбеницима и монографијама других аутора.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и његове Уролошке 
секције, Српског уролошког друштва и многих 
међународних удружења уролога, међу којима 
су European Association of Urology и Société Interna-
tionale d’Urologie. У два мандата је био председ-
ник Удружења уролога Југославије. Почасни је 
члан Удружења уролога Румуније.

Председавао је сесијама на кoнгресима Свет-
ског удружења уролога (SIU) у Паризу (2007), 
Кејптауну (2010), Шангају (2009), Берлину (2011), 
Сантијагу (2008), Ванкуверу (2013) и Глазгову 
(2014). За све те конгресе био је рецензент за 
пријем радова из различитих области урологије.

Одржао је више од 80 предавања по позиву у 
Србији и региону и у Црногорској и Македонској 
академији наука и уметности. Најзначајнија пре-
давања по позиву била су у Варни (два пута), Бу-
димпешти (на Универзитету Semmelweis), Фирен-
ци, Арецу, Милану, Букурешту, Будви, Софији, 
Скопљу итд. Учествовао је на бројним конгреси-
ма у земљи и иностранству: Барселона, Минхен, 
Париз, Хамбург, Амстердам, Милано, Арецо, Рим, 
Трст, Загреб, Будимпешта, Букурешт, Атина, 
Стокхолм, Сантијаго, Сиднеј, Сингапур итд.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Члан је уређивачких одбора часописа Acta 
Chirurgica Iugoslavica (Београд), Facta Universitatis 
(Ниш), Medicus (Пирот) и Urology (Софија).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Ванредни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва постао је 1996, а ре-
довни члан 2003. године. У оквиру активности 
Академије организовао је научни скуп Хирургија 
уретре (2003) и био предавач на два научна ску-
па о обољењима простате (1997, 1999).

Чланство и активности у Српској акаде-
мији наука и уметности. За дописног члана 
САНУ изабран је 2003, а за редовног 2009. годи-
не. Председник је Одбора за туморе урогенитал-
ног система САНУ и руководилац пројекта за 
скрининг карцинома простате. Извршни одбор 
САНУ га је именовао за координатора пројекта 
за ендемску нефропатију и међуакадемијску са-
радњу с академијама наука и уметности Македо-
није и Бугарске. Члан је Комисије за задужбине 
САНУ. Посебно се ангажовао као члан радне 
групе за оснивање огранка САНУ у Нишу. 

Активности и функције у комисијама и 
одборима у области здравства. Поред свог пе-
дагошког, стручног и научног рада обављао је и 
друге значајне функције. Био је председник Са-
везне комисије за лекове при Министарству 
здравља Југославије, члан Управног одбора Аген-
ције за лекове и медицинска средства Србије 
(АЛИМС) и председник Управног одбора Кли-
ничког центра Србије. Сада је већник у Градској 
општини Врачар задужен за здравство и науку.

Награде и признања. Добио је неколико при-
знања од различитих здравствених институција 
и организација. За књигу Тумори мокраћне бе-
шике добио је Октобарску награду Града Београ-
да (1996). Почасни је грађанин Власотинца и 
Лесковца.
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Основни биографски подаци. Љубомир 
Хаџи-Пешић је рођен 1. јуна 1934. године у 
Нишу. У родном граду завршио је основну и 
средњу школу. На Медицински факултет Уни-
верзитета у Београду уписао се 1952. и дипломи-
рао 1959. године

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из интерне медицине положио 
је 1968. године у Београду. Хабилитован је 1971. 
Исте године одбранио је магистарску тезу на 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду. Докторску дисертацију под насловом 
Фазе систоле у болесника са прележаним ин-
фарктом миокарда у току постхоспиталне ре-
хабилитације одбранио је 1977. године на Ме-
дицинском факултету Универзитета у Нишу.

Фулбрајтова стипендија коју је добио за 
1965/66. годину омогућила му је усавршавање у 
Downstate Medical Center, Kings County Hospital у 
Бруклину (САД). Био је и на усавршавању у 
Rehabilitationszentrum у Бад Кроцингену (Запад-
на Немачка) 1979. и 1988. године, у St. George 
Нospitals у Лондону 1981. и у Бромтону 1986. 
године.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Интерна 
медицина на Медицинском факултету Универ-
зитета у Нишу изабран је 1968. година, за доцен-
та 1973, а у звање редовног професора 1984. го-
дине. Поред наставе за студенте медицине и 
стоматологије организовао је и учествовао у 
последипломској настави за лекаре на специја-
лизацији из интерне медицине, кардиологије и 
физикалне медицине са рехабилитацијом. 

Био је шеф Катедре интерне медицине и ос-
нивач и шеф последипломске наставе из карди-
ологије (1972) на Медицинском факултету у 
Нишу.

Стручна делатност. Лекарску каријеру запо-
чео је првим запослењем у Здравственој стани-
ци „Расадник“ у Нишу (1961–1962), затим је пре-
шао да ради на Интерном одељењу Клиничке 
болнице у Нишу (1962–1970) и потом у Инсти-
туту за превенцију, лечење и рехабилитацију 
реуматичних и срчаних обољења у Нишкој 
Бањи (1970–1993). 

Радио је као интерниста и кардиолог. Осно-
вао је и организовао кардиолошку службу у Ин-
ституту за кардиологију и реуматологију у Ниш-
кој Бањи. Био је начелник Кардиолошког одеље-
ња овог института тридесет година. Увео је и 
развио неинвазивне методе процене функције 
срца и ефеката акутног и дуготрајног физичког 
тренинга код коронарних болесника. Из те ак-
тивности објављени су радови у националним и 
међународним часописима, као и саопштења и 
предавања на бројним домаћим и симпозијуми-
ма и конгресима одржаним у иностранству.

По одласку у пензију проф. Хаџи-Пешић је 
наставио да ради у Поликлиници „Варнава“ у 
Нишу.

Научна делатност. Објавио је 280 радова у 
домаћим и 22 рада у међународним стручним и 
научним часописима. Неке радове саопштио је 
на светским и европским конгресима из интерне 
медицине и кардиологије.

Коаутор је пет књига из интерне медицине и 
кардиологије, а главни уредник и аутор уџбени-
ка Интерна медицина (1994), Интерна пропе-
девтика (1994), Интерна медицина – примери 
из клиничке праксе са коментарима (1994) и Фи-
зичка активност и рехабилитација срчаних 
болесника (1992).

Уређивао је бројне друге публикације – књи-
ге, монографије, зборнике радова. Био је у редак-
цијском одбору књиге Великани нишке медици-

Проф. др Љубомир Хаџи-Пешић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1988. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу
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не аутора проф. Радослава Живића (1997) и ре-
цензент његових књига.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1959. године. Ак-
тиван је члан Кардиолошке секције. Био је пред-
седник Градске подружнице Српског лекарског 
друштва у Нишу од 1987. до 1989. године. Био је 
и члан Етичког комитета Српског лекарског 
друштва. 

Члан је Европског удружења кардиолога и 
медицински координатор Нишке православне 
епархије „Лекари љубави“, удружења лекара јуж-
не Србије и Волоса из Грчке. Ово удружење је 
организовало популарна предавања из медици-
не у Нишу, Врању и Волосу.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Био је главни уредник часописа Универзитета 
у Нишу Acta Universitatis (серија медицина) и 
члан Уређивачког одбора часописа Acta Medianae.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. Ре-
довни је члан Академије медицинских наука Срп-
ског лекарског друштва од 1988. године. Био је у 
два мандата председник Научне групе за интерну 
медицину и члан Председништва Академије. Био 
је организатор научних скупова Некласични фак-
тори ризика коронарне болести (2004), Физичка 
активност – место и значај у превенцији и реха-
билитацији најчешћих болести 21. века (2006), 
Редукција кардиометаболичног синдрома (2009) 
и предавач на још неколико скупова Академије.

Награде и признања. Први је добитник нај-
значајније награде Српског лекарског друштва, 
„Велики печат“, која је установљена 1997. године, 
поводом 125. годишњице Друштва.

Добитник је Октобарске награде Града Ниша 
(1979, 1994).

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем и Орденом рада са сребрним венцем.

Подаци о проф. др Љубомиру Хаџи-Пешићу могу се наћи у публикацијама: Милановић М. Биографски ле-
ксикон. Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. Милановић; 2005; Пола века Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу 1960–2010. Ниш: Медицински факултет у Нишу; 2010 и на интернет-страни  
http://facta.junis.ni.ac.rs/mab/mab99/mab99-intro.html 
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Основни биографски подаци. Добросав 
Цветковић је рођен 23. новембра 1933. године у 
Суботици. Гимнaзију је зaвршио 1952. у Беогрa-
ду и потом се уписaо нa Медицински фaкултет 
Универзитета у Београду, где је дипломирaо 
1959. године сa средњом оценом 9,34. Током сту-
дијa био је демонстрaтор нa Анaтомском инсти-
туту, председник Сaвезa студенaтa Медицинског 
фaкултетa и први студентски предстaвник у 
Сaвету фaкултетa. Учествовaо је у оргaнизaцији 
Првог конгресa стручних рaдовa студенaтa ме-
дицине (1958). Његов рaд Функционе пробе код 
вирусног хепaтитисa, сaопштен нa овом конгре-
су, добио је нaгрaду кaо нaјбољи клинички рaд и 
штaмпaн је у часопису Српски aрхив зa целокуп–
но лекaрство (1959).

Обaвезaн лекaрски стaж обaвио је нa клини-
кaмa и институтимa Медицинског фaкултетa у 
Беогрaду и истовремено рaдио кaо припрaвник 
нa Институту зa пaтолошку физиологију у Лa-
борaторији зa неурофизиологију, којом је руко-
водио проф. др Љ. Михaиловић, дописни члaн 
Српске академије наука и уметности. Учество-
вaо је у извођењу прaктичне нaстaве зa студенте 
медицине и у нaучноистрaживaчком рaду, а из 
тог периодa су и двa научна рада у којимa је био 
коаутор, који су публиковани у часописима 
Nature и Глaс САНУ.

Стручно и научно усавршавање. Од октобрa 
1961. године рaдио је нa Очној клиници Медицин-
ског фaкултетa у Беогрaду. Специјaлистички испит 
из офтaлмологије положио је с одличним успехом 
1964. У јуну 1966. одбрaнио је мaгистaрски рад под 
насловом Колорни вид код глaукомa. Рaд нa овој 
тези усмерио га је ка проблему глaукомa кaо во-
дећег узрокa слепилa код нaс и, кaо колaтерaлну 
корист, довео до оснивaњa нaјсaвременијег центрa 
зa испитивaње aномaлијa колорног видa.

Докторску дисертaцију, насловљену Клинич-
ки знaчaј једнострaног примaрног глaукомa и 
консензуaлних променa интрaокулaрног при-
тискa, одбрaнио је 1971. године нa Медицин-
ском фaкултету у Беогрaду. Она сaдржи резул-
тaте петогодишње проспективне клиничке сту-
дије изведене нa Очној клиници Медицинског 
фaкултетa у Беогрaду и нa Универзитетској оч-
ној клиници у Минхену, где је урaђен експери-
ментaлни део дисертације под руководством 
менторa проф. Х. Ремкијa.

Током 1967. и 1968. године провео је дванаест 
месеци нa Очној клиници у Минхену кaо сти-
пендистa Хумболтове фондaције, а 1974. године 
још четири месецa нa клиникaмa у Bирцбургу, 
Келну и Тибингену. Крaће време провео је нa 
стручном усaвршaвaњу и нa клиникaмa у Мос-
кви и Одеси.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. Зa aсистентa зa предмет Офтaлмологијa 
нa Медицинском фaкултету Универзитета у Бе-
огрaду изaбрaн је 1965. године, за доцентa 1974, 
зa вaнредног професорa 1979, а зa редовног про-
фесорa 1985. године. Поред наставе за редовне 
студенте активно је учествовaо и у нaстaви зa 
лекаре на специјaлизaцији из офтaлмологије, кaо 
и у последипломској нaстaви нa Медицинском 
фaкултету почев од 1975. године. Био је председ-
ник јединствене испитне комисије зa полaгaње 
специјaлистичког испитa из офтaлмологије у пе-
риоду 1985–2000. године, током којег су специ-
јaлистички испит положила 274 кaндидaтa.

Био је ментор у изради пет докторских дисер-
тација и осам мaгистaрских теза. 

Проф. Цветковић је био члaн Већa зa редовну 
нaстaву Медицинског факултета, члaн Сaветa 
фaкултетa и продекaн зa редовну нaстaву у двa 
мaндaтa од 1978. до 1982. године. 

Проф. др Добросав Цветковић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1979. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Стручна делатност. Др Цветковић је цео свој 
радни век провео на Очној клиници Медицин-
ског фaкултетa у Беогрaду. Године 1968. основaо 
је Кaбинет зa глaуком, a две године кaсније и 
клиничко Одељење зa глaуком, прво ове врсте у 
Србији. Из рaдa овог одељења проистекaо је низ 
стручних и нaучних рaдовa сaопштених и пуб-
ликовaних у земљи и инострaнству, и створен је 
висококвaлификовaн тим стручњaкa.

Током последње три деценије двадесетог векa 
проблем глaукомa је код нaс потпуно укључен у 
усвојене доктринaрне стaвове у Европи и свету. 
Кроз нaбaвку сaвремене опреме, стaлну рaзмену 
стручњaкa и знaњa и учешће нa свим сaстaнци-
мa реaлизовaнa је применa савремених достиг-
нућa у области дијaгностиковања и лечењa глaу-
комa. Стручњаци овог одељења први су увели 
микрохирургију глaукомa (1972), локaлну при-
мену бетa-блокаторa (тимолол, 1980), софисти-
цирaне методе прегледa очног днa (Хајделберг 
ретинални томограф) и видног пољa. Примерa 
рaди, тим у Пaстеровој улици бр. 2 урaдио је зa 
25 годинa (1975–2000), у оквиру великог броја 
oперација, и 5.500 успешних трaбекулектомијa 
код глaукомa, што је у европским оквиримa ре-
зултaт вредан поштовања.

Зa директорa Очне клинике у Беогрaду проф. 
Цветковић је изaбрaн 1983. године и нa тој дуж-
ности је остао до одласка у пензију 2001. године. 
Очнa клиникa Медицинског фaкултетa у Беогрaду 
од свога оснивaњa и проф. да Ђорђа Нешићa имaла 
је улогу водеће офтaлмолошке устaнове у бившој 
Југослaвији и Србији. Послерaтнa генерaцијa с про-
фесорима Иваном Стaнковићем, Олгом Литричин, 
Миланом Блaгојевићем и сaрaдницимa нaстaвила 
је ту трaдицију. Офтaлмолози друге половине два-
десетог векa трудили су се дa одрже корaк с рaз-
војем офтaлмологије у Европи и свету. Улaгало се у 
нове кaдрове и знaња, нaбaвљала новa дијaгностич-
кa и хируршкa опремa, те увели нaјсaвременији 
терaпијски поступци и хируршке интервенције. 
Клиникa се 1983. године уселила у новоопремљени 
простор у оквиру Клиничког центрa Србије. 
Лекaри клинике били су задужени за оргaнизaцију 
и извођење нaстaве зa студенте, нaстaве зa лекaре 
нa специјaлизaцији, клиничке семинaре, офтaлмо-
лошке недеље Српског лекарског друштва, конгре-
се офтaлмологa Југослaвије и Србије, недеље глaу-
комaтологa итд. Редовно су учествовали с рефера-
тимa нa конгресимa офтaлмологa Европе и сaрaђи-
вали с водећим клиникaмa у свету и у окружењу.

Научна делатност. Проф. Цветковић је објa-
вио 230 нaучних и стручних рaдовa, од којих 110 
у стрaним књигама, чaсописимa и зборницимa 
рaдовa с инострaних конгресa и симпозијумa, 
који су цитираних 53 пута.

Једaн је од коaуторa двa универзитетскa уџбе-
никa из офтaлмологије зa студенте медицине: јед-
ног сa проф. др М. Блaгојевићем и проф. др О. 
Литричин, а другог, последњег издaњa уџбеникa 
из офтaлмологије, сa проф. др С. Голубовићем. 
Зaједно сa проф. Блaгојевићем нaписaо је Прaк-
тикум зa извођење прaктичне нaстaве из офтaл-
мологије, који је коришћен у нaстaви пуних двa-
десет годинa, преведен је нa енглески језик и ко-
ришћен нa Медицинском фaкултету нa Мaлти.

Аутор је пет моногрaфијa, од којих је свaкaко 
нaјзнaчaјнијa Глaуком, зa коју је 1996. године, 
зaједно сa својим сaрaдницимa Ђ. Контићем и П. 
Хентовом Сенћaнић, добио Октобaрску нaгрaду 
Грaдa Беогрaдa зa нaуку. Моногрaфијa је резул-
тaт 25 година рaдa Одељењa за глaуком, кроз 
критичку проверу у клиничкој прaкси дијaг-
ностике, сaвременoг хируршког и медикaмент-
ног лечењa хиљaдa болесникa са глаукомом. Ау-
тор је и моногрaфија Очнa шупљинa и оргaн видa 
(сa С. Јовaновићем и сaр., 1986, 1989), Фaрмaко-
терaпијa обољењa окa (сa В. Вaрaгићем, 1996), 
Корекцијa рефрaкционих aномaлијa окa (сa А. 
Пaруновићем и С. Голубовићем, 1996) и Колорни 
вид (ЦД монографија, 2006). Сaрaдник је у мо-
ногрaфијaмa и уџбеницимa Физиологијa окa 
(2008), Скрининг у медицини (2001), Ургентнa 
медицинa (1995), Превентибилно слепило (З. 
Лaтковић, 2005), Обољењa окa у прaкси лекaрa 
породичне медицине (2008) и Окулaрнa хипер-
тензијa (B. Лajдекер, Немaчкa, 1984).

Одржао је 35 предaвaњa по позиву, од чега 
девет у инострaнству.

Руководио је или учествовао у осам истрaжи-
вaчких пројекaтa, од којих посебно вреди из-
двојити двa. Први је Рaнa дијaгнозa глaукомa 
(1970), током којег је у општини Опово прегледa-
но скрининг методом 3.550 особa стaријих од 40 
годинa (81,3% популaције!) и утврђени учест-
aлост глaукомa у нaшој средини, просечнa висинa 
и грaничне вредности интрaокулaрног притит-
скa. Подaци су упоређени с нaлaзимa истих испи-
тивaњa у домовимa здрaвљa у Беогрaду и утврђе-
ни фaктори ризикa зa нaстaнaк глaукомa. Резул-
тaти одговарају онима који су добијени за остале 
европске земље, а објављени су у моногрaфији 
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Скрининг у медицини (М. Бaбић, 2001). Други 
пројекат је Оперaције глaукомa отвореног углa 
(1972–1975), међународни пројекaт Немaчког 
офтaлмолошког друштвa, у којем су, осим немaч-
ких клиникa, учествовале још сaмо нaшa клиника 
и по једнa из Цирихa, Бернa, Атине и Амстердaмa. 
Студијa је билa проспективнa, мултицентричнa, 
компјутерски контролисaнa, сa строго одређеним 
критеријумимa зa избор болесникa и хируршке 
процедуре (клaсичне филтрaционе оперaције и 
микрохируршки поступци), сa постоперaционом 
проценом успехa тек после годину дaнa. Симпо-
зијум је одржaн 1975. године у Тибингену, а резул-
тaти су објављени у две књиге.

Чланство и активности у Српском лекарском 
друштву и другим удружењима. Активaн је члaн 
Српског лекaрског друштвa, пре свегa у оквиру 
његове Офтaлмолошке секције. Учествовaо је у 
оргaнизaцији конгресa офтaлмологa, офтaлмо-
лошких недељa Српског лекaрског дру штвa, нaуч-
них скуповa и симпозијумa. Његовa нaјзнaчaјнијa 
aктивност у рaду Српског лекaрског друштвa је 
aктивно учешће у оргaнизaцији 11 темaтских сим-
позијумa из облaсти глaукомa, а после свaког тaк-
вог симпозијумa објављен је зборник рецензирa-
них рaдовa. Ови зборници су током дужег пери-
одa служили кaо релевaнтнa литерaтурa зa при-
премaње специјaлистичког испитa из офтaлмоло-
гије. Овим активностима створени су основи зa 
формирaње Удружењa глaукомaтологa Србије.

Нa предлог немaчких офтaлмологa постaо је 
члaн Немaчког офтaлмолошког друштвa 1970. 
године, откада редовно учествује с реферaтимa 
нa годишњим сaстaнцимa овог удружењa, једног 
од нaјстaријих у Европи (основaно је још 1857. 
године у Хaјделбергу). Био је члaн Генералног ко-
митета Европског удружењa зa глaуком oд 1983. 
и члaн Европског удружењa зa колорни вид.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Зaједно сa проф. И. Стaнковићем основaо је 
чaсопис Acta Ophthalmologica Iugoslavica (1963) и 

17 годинa обaвљaо дужност секретaрa Уређивaч-
ког одборa. Зa глaвног и одговорног уредникa 
овога чaсописa изaбрaн је 1987. године. Члaн је 
Нaучног сaветa једног од нaјстaријих међународ-
них офтaлмолошких чaсописa Klinische Monats-
blä tter für Augenheilkunde од 1984. године.

Друштвене активности. У оквиру својих 
дру штвених aктивности био је послaник Скуп-
штине Републике Србије 1990. године и кaо 
председник Скупштинског већa учествовaо у 
доношењу новог Устaвa Републике Србије, којим 
је први пут после Другог светског рaтa уведен 
вишестрaнaчки систем и рaсписaни избори.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. Зa 
редовног члaнa Акaдемије медицинских нaукa 
изaбрaн је 1988, а у периоду 2006–2008. године 
био је потпредседник Акaдемије. Кaо члaн Акa-
демије оргaнизовaо је двa симпозијумa. Са пр-
вог, под називом Сaвремени aспекти колорног 
видa (2006), издaтa је ЦД моногрaфијa сa свим 
презентaцијaмa и текстовимa излaгaњa. Други 
симпозијум оргaнизовaо је 2008. године у сaрaд-
њи сa проф. З. Лaтковићем нa тему Обољењa окa 
у прaкси лекaрa породичне медицине. После овог 
симпозијумa публиковaнa је моногрaфијa истога 
наслова у оквиру едиције Моногрaфије научних 
скупова АМН СЛД. Тaкође је учествовaо у рaду 
симпозијумa који је био посвећен др Лaзи К. Лa-
зa ревићу (2012).

Награде и признања. Српско лекaрско дру-
штво доделило му је Нaгрaду зa животно дело 
2015. године. Нa конгресу Удружења офтaлмо-
логa Србије одржаном исте године добио је Нa-
грaду зa животно дело зa свој четрдесетого-
дишњи рaд у офтaлмологији, а нa конгресу Уд-
ружења глaукомaтологa Србије Повељу зa жи-
вотно дело.

Зa своје друштвене aктивности одликовaн је 
Орденом зaслуга зa нaрод (1981) и Орденом рaдa 
сa црвеном зaстaвом (1988).
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Основни биографски подаци. Милица Чо-
ловић је рођена 14. јуна 1945. године у Бенковцу, 
у Републици Хрватској, од оца Душана Рњака и 
мајке Олге Кнежевић, која је потицала из поро-
дице владике Стефана Кнежевића, почасног 
доктора Богословског факултета у Черновица-
ма, добитника племства и почасног грба у Бечу 
5. јула 1867. године. Њен деда Глигорије Рњак и 
отац Душан, звани Ђани, радили су 25, односно 
12 година у Sharpsville-у, у Пенсилванији (САД), 
али су се 1931. године вратили у родни крај.

Основну школу завршила је у Бенковцу, гим-
назију је похађала у Шибенику, а завршила у 
Книну 1963. године с одличним успехом. Меди-
цински факултет Универзитета у Београду упи-
сала је 1963, а дипломирала 1968. године с про-
сечном оценом 9,50. За одличан успех на сту-
дијама добила је четири новчане награде Уни-
верзитета у Београду. Последње две године сту-
дија била је стипендиста овог универзитета.

Стручно и научно усавршавање. Општи ле-
карски стаж завршила је 1969. године у болници 
„Др Драгиша Мишовић“ и клиникама Медицин-
ског факултета у Београду. На бившу Интерну 
клинику А, којом је тада руководио академик 
Станоје Станојевић, примљена је 1. марта 1970. 
године. Специјализацију из интерне медицине 
завршила је 1975. положивши специјалистички 
испит с одличним успехом шест месеци пре 
рока.

Јануара 1979. године завршила је после-
дипломске студије из хематологије и одбранила 
магистарску тезу. Октобра 1983. одбранила је 
докторску дисертацију под насловом Неке функ-
ционе особине тромбоцита и примена анти-
агрегационих лекова у болесника са диjабетес 
мелитусом на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду.

Као стипендиста Министарства за науку и 
Британског савета провела је шест месеци 
1981/82. године на усавршавању из хемостазе у 
Великој Британији код професора Peter-а Flutea-
а и у St. George’s Hospital у Лондону. После тога 
боравила је неколико пута у Hammersmith 
Hospital, Royal Marsden и St. George’s Hospital у 
трајању до месец дана. Похађала је осам после-
дипломских курсева из хематологије у Imperial 
College School of Medicine, Hammersmith Hospital 
у Лондону. Боравила је на усавршавању у болни-
ци MD Anderson у Хjустону.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента на предмету Интер-
на медицина на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду изабрана је 1980. године, 
реизабрана први пут 1982, а други пут новембра 
1985. године. У звање доцента изабрана је 1986, 
ванредног професора 1991, а редовног професо-
ра 1996. године. Поред наставе за студенте ре-
довних студија обављала је и наставу за студенте 
последипломских студија из области хематоло-
гије, трансфузиологије, онкологије и опште 
медицине.

Била је ментор у изради шест докторских ди-
сертација, шест магистарских теза и девет супс-
пецијалистичких радова.

Од 1984. до 1989. године била је секретар Ка-
тедре интерне медицине Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду. У периоду 1995–
2001. и 2006–2009. године била је шеф Катедре за 
последипломску наставу из хематологије, а од 
2008. до одласка у пензију 2010. године руково-
дилац наставне базе Медицинског факултета 
Института за хематологију. Од 2005. била је 
председник Комисије за доделу награде за науч-
ноистраживачки рад и награде за унапређење 
наставе на Медицинском факултету у Београду. 

Проф. др Милица Чоловић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1998. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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У периоду 1997–2001. године била је члан Науч-
ног савета Института за онкологију у Београду 
и Научног савета фармацеутске компаније „ICN 
Галеника“.

Стручна делатност. Марта 1970. године по-
чела је да ради на бившој Интерној клиници А. 
Начелник I одељења на Институту за хематоло-
гију постала је 1993, помоћник директора Ин-
ститута 1993, а од 1994. до 2001. године била је 
директор Института за хематологију Клиничког 
центра Србије. Од 2001. била је начелник IV 
одељења Института за хематологију, а од 1. јану-
ара 2010. до одласка у пензију 30. септембра 
2010. помоћник директора Клинике за хемато-
логију Клиничког центра Србије.

У свом стручном раду највише се бавила про-
блемима дијагностике и лечења малигних хема-
толошких обољења.

У периоду када је била директор Института 
за хематологију (1994–2001) редовно су одржа-
вани недељни семинари на којима су рефериса-
ни занимљиви клинички случајеви или предста-
вљане читаве серије болесника уз дискусију из 
литературе. Ови семинари су се традиционално 
одржавали и у претходном периоду. Несметано 
су настављене и лабораторијско-клиничке кон-
фронтације које је увео проф. др Зоран Роловић, 
одржаване једном у две недеље. Сваке године 1. 
марта обележаван је Дан Института, а на про-
славу су били позивани и стручњаци из ино-
странства: др Marino Andolina из Италије, проф. 
др Gerasimos Pangalis из Грчке и проф. др Peter 
Wiernik из САД. И поред изолације и НАТО аг-
ресије, у периоду 1995–2001. године, док је била 
директор, у страним часописима са Института 
је публикован 51 рад, а неколико њих објављено 
је и у водећим међународним часописима.

У најтежим годинама мађународних санк-
ција, изолације земље и НАТО агресије, у усло-
вима опште несташице лекова, први пут у нашој 
земљи увела је аутологну и алогену трансплан-
тацију матичних ћелија хематопоезе које су биле 
издвојене из периферне крви болесника. Неки 
од тих болесника, који су подвргнути транс-
плантацији, и данас су живи. Обезбедила је до-
нације за адаптацију три собе Института за 
трансплантацију матичних ћелија хематопоезе 
уз помоћ и савете италијанског стручњака и ве-
ликог добротвора и пријатеља српског народа, 
др M. Andolina-е. У његовом присуству и уз ње-
гову помоћ, маја 1995. године урађена је прва 

потпуно успешна алогена трансплантација при-
купљањем матичних ћелија хематопоезе из пе-
риферне крви помоћу ћелијског сепаратора, што 
је забележено и у тадашњим медијима, будући 
да је таква операција први пут тада урађена на 
нашим просторима. Након тога је обезбедила 
подршку најпознатијих страних стручњака за 
регистрацију Института као референтног транс-
плантационог центра у European Bone Marrow 
Transplantation Society.

Први пут је увела имунохистохемијску дијаг-
ностику малигних хематолошких обољења, а 
прва моноклонска антитела обезбедила је као 
донацију институције из Њујорка у којој је ра-
дио већ поменути професор Peter Wiernik. У са-
радњи с Институтом за молекуларну генетику и 
генетски инжењеринг, увела је молекуларну би-
ологију за потребе дијагностиковања и прогнозе 
акутних леукемија, што је било прво увођење 
ових анализа у нашој хематологији. Из ове обла-
сти уследило је шест докторских дисертација 
урађених у Институту за хематологију Клинич-
ког центра Србије, Институту за здравствену 
заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чу-
пић“, Универзитетској дечјој клиници и Инсти-
туту за молекуларну генетику и генетски ин-
жењеринг. У докторатима је анализирана мута-
ција FLT3/ITD онкогена за прогнозу акутних 
мијелоидних леукемија, NPM и FLT3/ITD мута-
ција у акутним леукемијама одраслих и деце, 
анализиран је и значај присуства PML/RARα у 
ремисији акутне промијелоцитне леукемије и 
вредност JAK2-V617F мутације у хроничним 
мијелопролиферативним болестима.

Као изузетан стручњак с публикацијама у 
еминентним научним часописима, позвана је да 
се укључи у Европску студију о имунолошкој 
тромбоцитопенији са седиштем у Базелу.

Научна делатност. Објавила је 843 рада, мећу 
којима 141 рад у међународним часописима, 134 
прилога у домаћим часописима с рецензијом, 
седам радова штампаних у целини у зборницима 
с међународних конгреса, 48 штампаних у цели-
ни са домаћих конгреса, 245 сажетака у зборни-
цима сажетака с иностраних конгреса и 236 
штампаних у облику сажетка са домаћих кон-
греса, и 32 рада штампана у целини са домаћих 
конгреса. Радови су цитирани 1.438 пута.

Коаутор је књига Слезина (1997), Венски 
тромбоемболизам у хирургији (2000), Малигне 
болести крви (1999) и Прилози за историју хе-
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матологије у Србији (2016), а аутор или коаутор 
неколико десетина поглавља у уџбеницима и 
монографијама.

Као истраживач учествовала је у двама пројек-
тима које је финансирало Министарство науке 
Републике Србије: Дијагноза и лечење акутних 
леукемија (1985–1990) и Поремећаји матичне ће-
лије хематопоезе (1990–1995). Била је главни ис-
траживач у пројектима Поремећаји матичне ће-
лије хематопоезе од 1996. до 2001. и од 2001. до 
2004. године. Била је такође главни истраживач у 
пројекту Малигна трансформација матичне ће-
лије хематопоезе од 2005. (бр. 145061), који фи-
нансира Министарство науке и технологије Репу-
блике Србије. Од 2005. до 2010. године била је 
руководилац пројекта под називом Молекуларне, 
генетске и особине малигног преображаја матич-
не ћелије хематопоезе. Учествовала је у извођењу 
неколико међународних студија.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1969. године. 
Била је секретар Секције за хематологију и 
трансфузију Српског лекарског друштва од 1976. 
до 1978, а председник Хематолоше секције од 
1991. до 1993. године.

Била је члан Удружења хематолога Југосла-
вије од 1976. године и председник овог удру-
жења од 1998. до 2002. године.

Национални је делегат у International Society 
of Hematology од 1994. године. Члан је неколико 
међународних хематолошких друштава: 
Danubian League for Haemostasis and Thrombosis, 
International Society of Hematology, European 
Society of Hematology, Hemophilia Forum и 
American Society of Hematology од 2000. Била је 
члан Европског удружења за трансплантацију 
костне сржи (EBMT) од 1997. до 2001. године.

Организовала је неколико симпозијума, а 
2002. године била је председник Конгреса хема-

толога Југославије. Била је делегат International 
Society of Hematology на састанку регионалног 
комитета Светске здравствене организације 
који је одржан 2007. године у Београду.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Од 1990. године била је члан Уређивачког од-
бора часописа Билтен за хематологију, од 2003. 
године члан је Уредништва Српског архива за 
целокупно лекарство, а од 1998. Уређивачког од-
бора међународног часописа Medical Oncology. 
Рецензент је у неколико међународних часописа 
(British Journal of Haematology, Clinical Pathology, 
Medical Oncology, Annals of Oncology, Medical 
Principles and Practice и др.).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабрана је 1998, а за редовног члана 2001. годи-
не. Била је секретар Научне групе за интерну 
медицину од 2006. до 2008. године.

У Академији медицинских наука Српског ле-
карског друштва организовала је научни скуп 
Примена моноклонских антитела у хематоло-
гији (2000), симпозијум Моноклонска антитела 
у дијагностици и лечењу малигних хемопатија, 
који је одржан у оквиру 6. Конгреса лекара Ср-
бије (2000), симпозијум Тромбофилна стања у 
кардиологији и хирургији (2005) у организацији 
са Српском академијом наука и уметности, и 
курс Дијагностика и лечење анемије, одржан у 
оквиру Дана опште медицине (2013). Поред тога, 
била је предавач на неколико научних скупова 
Академије медицинских наука.

Награде и признања. Добитник је Плакете и 
Повеље Српског лекарског друштва, а 2001. го-
дине добила је и годишњу награду Српског ле-
карског друштва за научноистраживачки рад.

Године 2004. добила је награду Министарства 
науке и технологије Републике Србије за науч-
ноистраживачки пројекат.

Подаци о проф. др Милици Чоловић могу се наћи у публикацијама Ковачевић И и сар. Ко је ко у Србији ‘96: 
биографски лексикон. Београд: Библиофон – Who’s Who; 1996; Милановић М. Познати српски лекари. Београд, 
Торонто: М. Милановић; 2005; Чоловић Р, Чоловић М, Чоловић Н. Прилози за историју хематологије у Србији. 
Београд: Српско лекарско друштво; 2016; Новаковић К. Срби у сјеверној Далмацији. Београд: Српско културно 
друштво „Зора“ – Книн; 2014. и у Билтенима Универзитета у Београду: св. 66/1991. и св. 113/1996.
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Основни биографски подаци. Радоје Чоло-
вић је рођен 25. јануара 1944. године у Југову, код 
Пљеваља. Основну школу и гимназију завршио 
је у Пљевљима с одличним успехом. На Меди-
цински факултет Универзитета у Београду упи-
сао се 1963. године, а дипломирао 18. децембра 
1968. (за пет година и два и по месеца), с просеч-
ном оценом 9,81. Као најбоље дипломирани сту-
дент медицине и стоматологије у Србији 1968. 
године добио је годишњу награду Српског ле-
карског друштва. Прве четири године студија 
завршио је у јунском испитном року и добио 
четири новчане награде Универзитета у Београ-
ду. Последње три године студија био је стипен-
диста овог универзитета. Упоредо је завршио и 
четири године Стоматолошког факултета.

Стручно и научно усавршавање. Лекарски 
стаж завршио је 1969. године, а војну обавезу 
1970. Након шест месеци рада у Банатском Ка-
рађорђеву, прешао је на Хируршко одељење 
Клиничке болнице града Београда на Звездари, 
а после 14 месеци на бившу Другу хируршку 
клинику Медицинског факултета. Специја-
листички испит из опште хирургије положио је 
1976. године с одличним успехом.

Током 1978. године усавршавао се у Швајцар-
ској и Великој Британији. Као стипендиста Бри-
танског савета годину дана специјализирао је 
хепатобилиопанкреатичну хирургију у Лондону 
(1981/82). После тога одлазио је на неколико 
краћих усавршавања до два месеца. Похађао је 
12 последипломских курсева у Imperial College, 
Hammersmith Hospital у Лондону.

Докторску дисертацију под насловом Узроци 
хемолизе у екстракорпоралном крвотоку и пре-
венција (експериментални рад) одбранио је 1983. 
године на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Хирургија 
на Медицинском факултету Универзитета у Бе-
ограду изабран је 1978. године, у звање доцента 
1985, ванредног професора 1990, а редовног про-
фесора 1995. године. Поред редовне и наставе на 
последипломским студијама из хирургије, држао 
је наставу лекарима на специјализацији из транс-
фузиологије, онкологије и урологије, као и лека-
рима на магистарским студијама из хируршке 
анатомије и гастроентерологије.

Био је ментор у изради неколико супспеција-
листичких радова и магистарских теза и четири 
докторске дисертације, а био је и члан комисија 
за оцену и одбрану ових радова. Дуго година је 
био члан и председник Комисије за полагање 
специјалистичког испита из хирургије, а од 2006. 
до 2015. године члан исте комисије на Војноме-
дицинској академији.

Био је шеф Катедре хирургије (2001–2004) и 
члан неколико комисија на Медицинском факул-
тету. Члан Савета Медицинског факултета био је 
од 2002, а председник Савета од 2004. до пензио-
нисања 2009. године. У периоду 2008–2010. годи-
не био је члан Судскомедицинског одбора Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду.

Године 2010, на предлог Наставно-научног 
већа Медицинског факултета, Сенат Београд-
ског универзитета изабрао га је за првог профе-
сора емеритуса на Медицинском факултету у 
Београду. Првих година после пензионисања 
сваке године држао је од 15 до 20 (последње две 
године по два) предавања лекарима на специја-
лизацији хирургије и био ментор или коментор 
у изради две успешно одбрањене докторске 
дисертације.

Стручна делатност. Од почетка рада на Дру-
гој хируршкој клиници Медицинског факултета 

Академик Радоје Чоловић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1996. 

Члан Српске академије наука и уметности од 2003. 
Професор емеритус Медицинског факултета 

Универзитета у Београду 



559

у Београду 1972. године до 1985. био је клинички 
лекар, а тада је изабран и за шефа одељења. Од 
1987. до пензионисања 2009. године радио је на 
Првој хируршкој клиници. Иако је вршио опе-
рације скоро из свих области опште и абдоми-
налне хирургије, највећи број био је из области 
јетре, билијарног тракта, панкреаса и слезине. 
Поред стандардних операција на јетри, први у 
нашој земљи описао је интрахепатичку литијазу 
у сва три њена облика (примарни, секундарни и 
мешовити), те од ове болести оперисао више од 
сто болесника, међу којима је урадио и 24 ре-
секције јетре. Оперисао је и неколико стотина 
болесника с ехинококусом јетре, код којих су 
многе цисте биле великих димензија и већ иза-
звале бројне компликације на жучним водовима, 
а понекад и на великим венским крвним судови-
ма јетре. Посебно су драгоцене биле реконструк-
тивне операције на жучним водовима, како код 
„свежих“, најчешће хируршких повреда, тако и 
код бенигних стеноза насталих након хирурш-
ких повреда, при чему је постизао резултате ком-
парабилне с онима из најбољих хируршких уста-
нова у свету. Створио је и тим који данас с успе-
хом решава овај велики проблем савремене би-
лијарне хирургије. С великим успехом и веома 
ниском стопом морталитета болесника изводио 
је све познате операције на панкреасу, посебно 
оне због малигних и бенигних тумора и хронич-
ног панкреатитиса, а с ретким компликацијама 
и скоро без смртних исхода, за потребе Клинике 
за хематологију, извео је скоро 1.500 спленекто-
мија, како због имунолошке тромбоцитопеније, 
тако и због разних малигних болести, код којих 
је била индикована дијагностичка (ређе) или те-
рапијска (чешће) спленектомија, при чему је 
слезина често тежила и неколико килограма и 
досезала до у малу карлицу.

Директор Прве хируршке клинике фактички 
је био 11, а формално 16 месеци, од 1999. до 2001. 
године. Одмах је увео обавезно присуство и ак-
тивно учешће свих лекара Kлинике на састанци-
ма Хируршке секције Српског лекарског друштва 
(осам састанака годишње), а на Клиници је увео 
обавезне двосатне семинаре сваке друге недеље 
(који деценијама нису организовани), који су 
одржавани искључиво ван радног времена. На 
првом семинару клиничка одељења су наизме-
нично, уз PowerPoint презентацију, представљала 
одабране публикације из водећих међународних 
часописа (тзв. journal club) из области којима су 

се одељења превасходно бавила, а на следећем 
семинару реферисани су занимљиви клинички 
случајеви или представљане читаве серије болес-
ника уз дискусију из литературе, такође увек 
припремљени у виду PowerPoint презентације. 
Све је то било веома добро прихваћено, тако да 
се развило својеврсно такмичење у томе који ће 
лекари и која одељења припремити квалитетније 
семинаре, који су убрзо постали тако познати, да 
су на њих, потпуно самоиницијативно, почели 
долазити и хирурзи и лекари на специјализацији 
из других клиничко-болничких центара.

Како је, због вишегодишње међународне изо-
лације и НАТО агресије на нашу земљу, било нес-
ташице најосновнијег хируршког и другог мате-
ријала, требало је обезбедити не само неометан 
рад клинике, већ и унапредити њен рад, па су 
уведена бројна побољшања од којих нека и данас 
добро функционишу. Ефикасност пријема, дијаг-
ностике, хируршког рада и постоперационе неге 
значајно су унапређени. Искључиво личним ан-
гажовањем, за Клинику је обезбедио донације из 
Швајцарске и Француске вредне неколико мили-
она долара, и то у опреми (нпр. аутоматски кре-
вети како за интензивну негу, тако и за нека кли-
ничка одељења, који и данас беспрекорно функ-
ционишу, душеци итд.), у атрауматском хирур-
шком концу (довољном за више од годину дана 
рада операционих сала) и лековима, у којима се 
веома оскудевало. Део опреме поклоњен је дру-
гим клиникама и неким болницама.

Због природе операција које су се на Клини-
ци најчешће изводиле због малигних болести – 
што је често захтевало и вишесатне операције, а 
да притом није примењивана антитромботична 
профилакса – ризик од тромбоемболијских ком-
пликација био је велики, тако да су изненадне 
фаталне плућне емболије биле врло честе, и то 
код хируршки успешно оперисаних болесника. 
Упркос отпору дела лекара због (неоснованог) 
страха од крварења, код свих операција уведена 
је обавезна рутинска антитромботичка профи-
лакса, после чега су плућне емболије постале 
врло ретки догађаји. Та профилакса се и данас 
рутински примењује. Било је и неких других по-
бољшања, тако да се свеукупно ситуација на 
Клиници толико променила да су лекари гово-
рили: Ово није она стара, ово је нова клиника.

Настојање да се уведе и рутинска антибиот-
ска профилакса, што би било неупоредиво јеф-
тиније и у духу савремених настојања да се 
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смањи ризик од резистенције на антибиотике, 
није потпуно спроведено, јер је после „петоок-
тобарске револуције“, као директор, најпре не-
колико месеци био фактички „развлашћен“, а 
затим и формално смењен, а једна од првих мера 
моћних људи који су стварно преузели упра-
вљање Клиником било је потпуно укидање опи-
саних клиничких семинара (који ни до данас 
нису обновљени) и укидање обавезе учешћа ле-
кара Клинике на састанцима Хируршке секције 
Српског лекарског друштва. И многе друге ства-
ри вратиле су се на старо.

Научна делатност. Објавио je 564 рада (191 
рад је цитиран у бази PubMed), од којих 34 у 
међународним часописима (скоро сви се налазе 
у бази Current Contents), док је неколико радова 
у штампи. Његови чланци су цитирани најмање 
344 пута (без аутоцитата) у часописима и у во-
дећем међународном уџбенику Surgery of the 
Liver and Biliary Tract, аутора L. H. Blumgart-a (из-
дање из 1988).

Аутор, коаутор или главни уредник је 11 књи-
га: Слезина (1997), Хирургија билијарног тракта 
(1998), Хирургија панкреаса (1998), Венски тром-
боемболизам у хирургији (2000), 50 година Хи-
руршке секције Српског лекарског друштва 

(2000), Хроника хирургије у Србији (2002), три 
књиге Наставници Медицинског факултета у 
Београду, књига II (2005), књига III (2006), књига 
IV (2007), Истакнути српски лекари и професо-
ри, књига прва (2010), и Прилози за историју 
хематологије у Србији (2016). Неке од тих књига 
су одлуком Научно-наставног већа Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду прих-
ваћене као уџбеници за последипломско усавр-
шавање лекара. Књиге Хирургија панкреаса и 
Слезина су прве, док је књига Хирургија билијар-
ног тракта трећа таква књига на српскоме јези-
ку. Три књиге Наставници Медицинског факул-
тета у Београду обухватиле су личне и профе-
сионалне биографије свих наставника који су 
радили на Медицинском факултету од 1950. до 
2005. године. Оне су драгоцена грађа за писање 
историје Медицинског факултета. У њима је ау-
тор или коаутор 124 прилога, а све остале при-
логе је прерадио, односно прилагодио. За ове 
књиге добио је Плакету Медицинског факултета 
Универзитета у Београду. Књига Прилози за ис-
торију хематологије у Србији је вредан допри-
нос историји ове гране медицине у нашој земљи. 
Књига 50 година Хируршке секције Српског ле-
карског друштва (2000) је детаљна историја рада 

Академик Радоје Чоловић са лауреатима награда Српског лекарског друштва на дан крсне славе 
Друштва, Ђурђевдан, 2016. године 
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ове секције, која садржи и биографије свих ње-
них дотадашњих председника, док је у књизи 
Хроника хирургије у Србији (2002) дат преглед 
развоја хирургије у Србији од самих зачетака, тј. 
1871. године, до почетка 21. века и у њој су пред-
стављени сви значајни српски хирурзи до ско-
ријих времена.

Написао је и 18 поглавља у књигама (углав-
ном уџбеницима) и 45 прилога у разним мо-
нографијама и другим публикацијама.

У Матици српској сарадник је на изради Срп–
ског биографског речника и члан Редакције за ме-
дицину Енциклопедије српског народа, и у обема 
аутор неколико одредница. Био је и сарадник на 
изради библиографског лексикона Познати срп–
ски лекари.

Био је руководилац или сарадник три науч-
ноистраживачка пројекта које је финансирало 
Министарство науке Републике Србије.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1969. године. Био 
је активан у Хируршкој, Гастроентеролошкој и 
Хепатолошкој, а мање и у Канцеролошкој и Ра-
диолошкој секцији. У Хируршкој секцији био је 
дугогодишњи секретар, генерални секретар и 
члан Председништва, а председник у два манда-
та (од краја 1999. до краја 2003). По завршетку 
другог мандата изабран је за почасног председ-
ника Секције. Био је делегат Хируршке секције 
у Скупштини Српског лекарског друштва, члан 
Председништва и Извршног одбора Српског ле-
карског друштва и председник Комисије за са-
радњу са секцијама. На његову иницијативу ос-
новане су подружнице Српског лекарског дру-
штва на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду и у Клиничком центру Србије.

Јануара 2009. године тајним гласањем иза-
бран је за председника Српског лекарског дру-
штва, 2011. реизабран на још четири године, а 6. 
новембра 2015. године поново реизабран за на-
редне четири године. У наведеном периоду пот-
пуно је од темеља до крова реновирана зграда 
Српског лекарског друштва у улици Џорџа Ва-
шингтона, која се налазила у дерутном стању; 
урађен је пројекат уређења дворишта који остаје 
да се реализује; реновиран је простор Музеја 
Српског лекарског друштва и постављена стал-
на музејска поставка; постављене су и свечано 
откривене три спомен-плоче захвалности стра-
ним медицинским мисијама које су у Балкан-

ским ратовима и Првом светском рату притекле 
у помоћ српском војном и цивилном санитету. 
Уз велике отпоре, часопис Српски архив за цело-
купно лекарство је потпуно прешао на издавање 
стручних и научних чланака на енглеском јези-
ку, а фактор утицајности (импакт фактор) му је 
у порасту. Издато је више књига и монографија, 
међу којима и четири репринт издања три књиге 
В. М. Суботића из историје Српског лекарског 
друштва, које се уз чланске књижице Српског 
лекарског друштва годинама деле дипломира-
ним лекарима и стоматолозима. Организован је 
17. Конгрес лекара Србије заједно с Првим кон-
гресом лекара опште медицине (2012) и 18. Кон-
грес лекара Србије заједно са Седмим конгресом 
лекара опште медицине (2016). Уз то, темељно су 
реновирани сала и канцеларије на првом спрату 
Дома Српског лекарског друштва на Зеленом 
венцу. Српско лекарско друштво је одбрањено 
од насртаја руководства Лекарске коморе Србије 
да, у корупционашке сврхе, незаконито преузме 
тзв. континуирану медицинску едукацију и да је 
претвори у лакрдију, чиме би српској медицини 
била нанета немерљива штета.

Проф. Чоловић је члан међународних удру-
жења International Association of Surgeons, Gastro-
enterologist and Оncologist (IASGO), European Di-
gestive Surgery (EDS) и International Association of 
Hepato Pancreato Biliary Surgery (IAHPB). Био је 
члан Научног комитета 9th Central European Con-
gress of Coloproctology и 18th World Congress IASGO. 

Учествовао је на бројним домаћим и међуна-
родним стручним скуповима и конгресима. До-
битник је II награде на конгресу IASGO у Цириху 
(2004). На домаћим и међународним састанцима 
досад је одржао 262 предавања, знатан број по 
позиву, а највећи број у секцијама Српског ле-
карског друштва и у Српској академији наука и 
уметности.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Члан је уредништва часописа Српски архив 
за целокупно лекарство, Војносанитетски пре-
глед, Acta Chirurgica Iugoslavica и Archive of Gastro-
eneterohepatology. Рецензирао је велики број ра-
дова за домаће и стране часописе, као и неколи-
ко књига.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва и 
другим научним друштвима. Ванредни члан 
Академије медицинских наука постао је 1996, а 
редовни 2000. године. Био је члан Секретаријата 
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Хируршке научне групе (2005–2008). У оквиру 
активности Академије одржао је предавање Ја-
трогене повреде жучних водова (2001) и био ко-
организатор научних скупова Тромбоза у карди-
ологији и хирургији – узроци, превенција и лечење 
(2005) и Персонализована медицина (2014).

Члан је Научног друштва Србије од 2002. го-
дине, а 2003. изабран је за редовног члана Дру-
штва за историју здравствене културе Србије. 
Почасни је члан Удружења херниолога Србије.

Чланство и активности у Српској акаде-
мији наука и уметности. За дописног члана 
САНУ изабран је 2003, а за редовног члана 2009. 
године. Редовно учествује у раду Одељења меди-
цинских наука и два одбора. Крајем 2008. године 
изабран је за уредника за медицину едиције Жи-
вот и дело српских научника, коју издаје Међу-
одељењски одбор за проучавање живота и дела 
српских научника. За поменуту едицију написао 
је девет студија, а тренутно завршава три и ради 
на четвртој. Руководилац је пројекта Историја 
српске медицине, који се финансира из Фонда за 
научни рад САНУ.

Учествовао је на бројним научним скуповима 
САНУ. Био је члан Организационог одбора и 
предавач на неколико научних скупова САНУ: 
за обележавање 100. годишњице Првог конгреса 

српских лекара и природњака, 160. годишњице 
од рођења академика Владана Ђорђевића и 100. 
годишњице од смрти Јована Јовановића Змаја, 
затим симпозијума Саобраћајни трауматизам 
– in memoriam академику Живојину Бумбашире-
вићу, и главни организатор научних скупова 
посвећених животу и делу др Лазе К. Лазаре-
вића и др Аћима Медовића, те један од уредника 
зборника радова с ових скупова. Такође је био 
члан Организационог одбора конгреса Југосло-
венског удружења за атеросклерозу Тромбоза у 
кардиологији и хирургији – узроци, превенција и 
лечење, који је одржан у САНУ (2005).

Награде и признања. Добитник је бројних 
признања, две плакете Медицинског факултета 
Универзитета у Београду, Плакете Савеза лекар-
ских друштава Југославије, захвалница, Дипло-
ме, Плакете и Повеље Српског лекарског 
друштва, Награде за научноистраживачки рад 
(2000) и Награде за животно дело Српског ле-
карског друштва (2014), Дипломе Војномеди-
цинске академије (2011), Медаље „Др Владан 
Ђорђевић“ (2016), коју додељује Војномедицин-
ска академија, и других диплома, захвалница и 
плакета секција и подружница Српског лекар-
ског друштва, здравствених установа и разних 
других удружења.

Подаци о академику Радоју Чоловићу могу се наћи у публикацијама: Годишњак (САНУ) 2004; CХ: 493–517; 
Годишњак (САНУ) 2008; CХV: 497–513; Годишњак (САНУ) 2015; CXXI: 373–381; Научно друштво Србије. 
Тридесет и пет година рада 1969–2004. Београд: Научно друштво Србије; 2004; Милановић М. Биографски 
лексикон – Познати српски лекари. Београд-Торонто: М. Милановић; 2005; на интернет-страни https://www.
sanu.ac.rs/Clanstvo/Clan.aspx?arg=1400, и у Билтенима Универзитета у Београду: св. 44/1991. и св. 109/1995.
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Основни биографски подаци. Зоранка Шу-
марац је рођена 29. децембра 1930. године у 
Нишу, у грађанској породици. Основну школу и 
гимназију завршила је у родном граду с одлич-
ним успехом. Медицински факултет Универзи-
тета у Београду уписала је 1949, а дипломирала 
маја 1956. године. Као студент била је сарадник 
часописа Медицински подмладак, две године де-
монстратор на Институту за физиологију и го-
дину дана демонстратор на Институту за физи-
калну медицину и терапију. Била је учесник че-
тири омладинске радне акције.

Стручно и научно усавршавање. Jула 1956. 
године примљена је на рад у Уролошкој клиници 
у Београду. Специјалистички испит из урологије 
положила је 1960. године на Уролошкој клиници 
Медицинског факултета у Београду с одличним 
успехом.

Хабилтациони рад Анатомско стање уринар-
ног тракта после уретероколостомије прихваћен 
је на Медицинском факултету Универзитета у Бе-
ограду 1966. године. Докторску дисертацију под 
насловом Зависност корективних операција 
хидронефрозе од претходних анатомофизиолош-
ких промена одбранила је 1976. године на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду.

Године 1961/62. провела је десет месеци на 
усавршавању код професора Е. Борса у Центру 
за повреде кичмене мождине у Сједињеним 
Аме  ричким Државама, где је изучавала дијаг-
ностичке поступке опоравка акта мокрења, као 
и комплетну уролошку рехабилитацију и уроди-
намска испитивања код одузетих болесника. 
Године 1979. искористила је студијски боравак 
од месец дана за обилазак уролошких клиника 
калифорнијског универзитета у Лос Анђелесу и 
Сан Франциску, Универзитета Харвард у Босто-
ну и Универзитета у Чикагу. По позиву, 1982. 

године, током студијског боравка у САД, држала 
је предавања на Универзитету у Портланду и 
Сијетлу. Године 1987, ради упознавања с новим 
достигнућима у области функционалног испи-
тивања акта мокрења, била је у Данској, у болни-
ци Amtssygehuset i Herlev.

Избор у наставничка звања и наставна делат-
ност. У звање асистента на предмету Хирургија 
– урологија изабрана је 1958. године, још током 
специјализације. У звање доцента унапређена је 
1970, ванредног професора 1976, а редовног про-
фесора 1982. године. Била је прва жена професор 
урологије у Србији и претходној Југославији.

Од избора у звање асистента активно је уче-
ствовала у извођењу практичне иаставе из уро-
логије и опште хирургије за студенте IV и V го-
дине, а од 1970. године у извођењу и теоријске 
наставе. Учествовала је у свим видовима после-
дипломске наставе: здравственим специјализа-
цијама (урологија, општа хирургија и општа 
медицина), ужим специјализацијама (нефроло-
гија), магистарским студијама (урологија, општа 
хирургија, нефрологија) и иновацијама знања.

Била је ментор у изради три супспецијали сти-
чка рада, четири магистарске тезе и три докторс-
ке дисертације, а десет пута била је члан комисија 
за оцену или одбрану докторских дисертација.

У периоду 1975–1995. године руководила је 
редовном наставом из урологије, а од 1981. до 
1994. године била је и шеф Интердисциплинарне 
катедре за урологију. Такође је била дугогодиш њи 
председник Испитне комисије из хирургије и Ко-
мисије за специјалистичке испите из урологије.

На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду била је члан Већа за последипломску 
наставу и Комисије за сарадњу с факултетима у 
земљи, а у два мандата била је делегат Скупшти-
не Медицинског факултета.

Проф. др Зоранка Шумарац 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1992. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду



564

Стручна делатност. Пионир уродинамског 
испитивања у Југославији. Од јула 1956. године до 
одласка у пензију 1996. радила је на Уролошкој 
клиници у Београду. По повратку са усавршавања 
у САД 1962. године, прва је у Југославији развила 
област уродинамског испитивања код болести 
уринарног тракта и уролошку рехабилитацију бо-
лесника с повредама кичмене мождине, као и бо-
лесника с различитим неурогеним обољењима. 
Сматра се пиониром развоја ове области урологије 
у Југославији, чиме је дала допринос развоју уро-
логије код нас. Била је консултант Завода за реха-
билитацију неурогених болесника (1966–1996) и 
обучавала урологе и физијатре уролошкој рехаби-
литацији болесника с неурогеним обо ље њима. 
Њена докторска дисертација из области коректив-
них операција код хидронефрозе унела је новине у 
третирању тог проблема и до принела да се у кас-
нијим годинама том проблему пришло на најса-
временији начин. 

Професорка Шумарац је обављала и значајне 
стручно-организационе функције: била је шеф 
одељења Уролошке клинике, директор Центра 
за трансплантацију, начелник Поликлиничко-
дијагностичког центра Института за урологију 
и нефрологију и неколико пута члан Управног 
одбора Уролошке клинике. Пензионисана је 30. 
септембра 1996. године.

Научна делатност. Објавила је 176 стручно-
научних радова, од којих 148 у домаћим, а 28 у 
међународним часописима. У 50 радова била је 
једини аутор или носилац рада. Написала је пет 
поглавља у уџбенику Урологија, уредника Саве 
Петковића (1984), и пет поглавља у уџбенику 
Основи хирургије (1988), где је била и члан Редак-
ционог одбора. Била је рецензент две књиге.

Држала је предавања по позиву у САД 1982. 
године на универзитетима Орегон (Портланд) 
и Вашингтон (Сијетл), у Walter Reed Hospital у 
Вашингтону и Универзитету Џорџтаун у Ва-
шингтону.

Била је носилац потпројекта Истраживање 
поремећаја акта мокрења, у оквиру научног 
пројекта Ендемска нефропатија и друга бубреж-
на обољења у периоду 1985–1991. године, и 
пројекта Комбиновани уролошко-неуролошкопа-
тофизиолошки приступ клиничким, дијагно-
стичким и терапијским аспектима поремећаја 
акта мокрења у периоду 1991–1995. године. 

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од 1956. године и вео-
ма активан члан Уролошке секције. Члан је Удру-
жења уролога Југославије од оснивања, а од 1988. 
до 1990. године била је његов председник. Поред 
тога, члан је међународних удружења European 
Association of Urology (EAU) oд 1973, Société Inter-
nationale d’Urologie (SIU) oд 1970, Société française 
d’Urologie, oд 1968. и British Association of Urological 
Surgeons oд 1987. године.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Била је члан Редакционог одбора часописа 
Уролошки архив, који издаје Уролошка клиника.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Редовни је члан Академије медицинских наука 
од 1992. године. Била је потпредседник, а од 
2001. до 2004. године председник Хируршке на-
учне групе. Поред приступног предавања Ин-
континенција у одраслих мушкараца (1992) би-
ла је предавач на научном скупу Академије Бо-
лести простате (1997).

Награде и признања. За ангажовање у раду 
Уролошке секције добила је Повељу Српског ле-
карског друштва 1986. године. За допринос раз-
воју образовања, научноистраживачког рада и 
здравствене делатности добила је Плакету Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду 
(1996). Добитник је и Плакете Медицинског фа-
култета Универзитета у Новом Саду (1992).

Одликована је Орденом рада са златним вен-
цем (1987).

Проф. др Милан Ђокић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Основни биографски подаци. Веселинка 
Шушић је рођена 11. маја 1934. године у Београ-
ду, где је завршила основну школу и гимназију, 
као и Медицински факултет Универзитета у Бе-
ограду 1959. године, с просечном оценом 9,42. 

Стручно и научно усавршавање. Хабилита-
циони рад Учење и његов однос према спавању 
одбранила је 1966. године. Докторску дисерта-
цију под насловом Фазични и тонични феноме-
ни парадоксалног спавања у мачке одбранила је 
на Медицинском факултету Универзитета у Бе-
ограду 1970. године. 

На стручном усавршавању је била десет ме-
сеци 1966/67. године на Одељењу за психофизи-
ологију и психијатрију Универзитета Станфорд 
у Калифорнији.

Избор у наставничка звања. За асистента на 
предмету Физиологија на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду изабрана је 1960. 
године, за доцента 1969, ванредног професора 
1976, а за редовног професора 1982. године. По-
ред наставе студентима редовних студија преда-
вала је студентима последипломских студија из 
експерименталне физиологије и патолошке фи-
зиологије, гастроентерологије, неурологије, као 
и на другим курсевима на медицинским факул-
тетима у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагује-
вцу и Приштини. 

Била је члан Научног већа Универзитета у Бе-
ограду за биолошке науке, члан Већа за после-
дипломску наставу Медицинског факултета у 
Београду, председник Испитне комисије за ма-
гистарске студије „Експериментална физиоло-
гија и патолошка физиологија“ и шеф Катедре 
првог семестра магистарских студија (биолош-
ки механизми регулација). 

Била је дугогодишњи члан Организационог 
одбора годишњег симпозијума Медицинског 

факултета у Београду Стремљења и новине у 
медицини.

За научног сарадника на Институту за био-
лошка истраживања „Др Синиша Станковић“ 
изабрана је 1967. године. Била је професор на 
Катедри неуробиологије у Центру за мултидис-
циплинарне студије у Београду. Неколико годи-
на била је научни сарадник на Институту за не-
урологију Клиничког центра Србије и члан Од-
сека за стрес Института за ментално здравље у 
Београду.

Предавања по позиву је одржала на универ-
зитетима у Хјустону, Чикагу, Базелу, Лос Анђе-
лесу и Барију.

Проф. Веселинка Шушић је била ментор при 
изради бројних магистарских теза и докторских 
дисертација које су све успешно одбрањене. Та-
кође је била ментор у изради студентских радова 
који су штампани у часопису Медицински под–
младак, од којих су неки награђени Октобар-
ском наградом Града Београда.

Пензионисана је 1. октобра 2001. године.
Рад на Институту за физиологију и сарадња 

са другим институтима Медицинског факул-
тета у Београду. Била је оснивач и руководилац 
Лабораторије за експериментално истраживање 
физиологије спавања Института за физиологију 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду од 1970. године. Ово је била једина лаборато-
рија за изучавање спавања у Југославији и зна-
чајна у земљи и ван ње. 

Била је вишегодишњи научни сарадник на 
Клиници за неурологију Медицинског факулте-
та, касније Клиничког центра Србије у Београду. 
Из те сарадње настали су радови који су публи-
ковани и цитирани у међународним часописи-
ма. Поред тога, захваљујући тој сарадњи, осно-
ван је Центар за поремећаје спавања, прва уста-

Академик Веселинка Шушић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1985. 

Члан Српске академије наука и уметности од 1985. 
Професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду
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нова ове врсте у Србији, за чијим оснивањем је 
постојала велика потреба.

Научна делатност. Објавила је 140 радова у 
целини, од чега 72 рада у часописима с међуна-
родном рецензијом, а 68 у домаћим часописима. 
Објавила је 88 сажетака у зборницима с међуна-
родних и 73 сажетка у зборницима са домаћих 
конгреса.

Аутор је монографије Будност, спавање и са-
њање, која је 1978. године награђена Октобар-
ском наградом Града Београда. Аутор је поглавља 
Physiological changes resulting from total sleep depri-
vation у монографији Sleep: Physiology, Biochemistry, 
Psychology, Pharmacology, Clinical Implications (Ба-
зел: Karger; 1973, стр. 165–174), поглавља Epilepto-
genic activity of metaphit-induced audiogenic seizures 
in small rodents у књизи Barriers and Fluids of the 
Eye and Brain (Лондон: Macmilan Academic and 
Professional Ltd; 1992, стр. 192–197) и поглавља 
„Бротизолам у лечењу несанице код схизофре-
них болесника“ у монографији Болести спавања: 
дијагностика и лечење (Београд: ЦИБИФ; 1995, 
стр. 117–126). У Практикуму из физиологије, који 
је издао Медицински факултет Универзитета у 
Београду 1995. године, написала је поглавље 
„Цен   трални нервни систем“. С енглеског на срп-
ски језик превела је поглавље „Нервни систем. 
Моторика и интегративна физиологија“ у књизи 
Медицинска физиологија A. C. Guyton-а, коју је 
издала „Медицинска књига“ из Београда 1996. 
године. Рецензент је Уџбеника из физиологије Ме-
дицинског факултета у Београду.

Основно подручје научног интересовања 
акад. Веселинке Шушић је физиологија централ-
ног нервног система – базична физиологија, би-
охемија и фармакологија спавања, али подједна-
ко обухвата и клиничке аспекте поремећаја спа-
вања. Њени радови могу да се поделе у неколико 
група: а) механизми централне регулације 
циклуса будност–спавање, б) фармаколошки 
приступ студирању спавања, в) методологија 
студирања спавања и будности, и г) еволутивни 
приступ студирању спавања.

Учествовала је на бројним симпозијумима, 
семинарима и конгресима у земљи и иностран-
ству с рефератима и по позиву. Много пута била 
је организатор и модератор мини-симпозијума 
и секција на страним конгресима.

Руководила је научноистраживачким пројек-
тима и била координатор макропројекта Ин-
тегративне функције нервног система, које је 

финансирало Министарство за науку Републике 
Србије.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и председник Сек-
ције за EEГ и клиничку неурофизиологију Срп-
ског лекарског друштва. Члан је Друштва физи-
олога Југославије, Друштва биолога Југославије 
и друштава која су наставила континуитет. Ду-
гогодишњи је члан Стручног програмског Саве-
та Коларчевог народног универзитета.

Члан је и неколико међународних удружења: 
International Brain Research Organization (IBRO), 
Association for Psychophysiological Study of Sleep 
(APSS), European Society for Sleep (ESS).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Била је уредник часописа Глас Одељења меди-
цинских наука Српске академије наука и умет -
ности (2007–2015) и члан уређивачких одбора 
часописа Bulletin Scientifique SANU, Sleep Reviews 
(USA) Медицинска истраживања, Пси хи јатрија 
данас, Acta biologiae et medicinae expe rimentalis, 
Acta clinica (Клинички центар Србије).

Чланство и активности у Српској акаде-
мији наука и уметности и Академији медицин-
ских наука Српског лекарског друштва. За до-
писног члана САНУ изабрана је 12. децембра 
1985. године, а за редовног члана 23. октобра 
1997. године. Секретар Одељења медицинских 
наука била је од 26. октобра 2007. до 23. децем-
бра 2015. године, а претходно је више година 
била заменик секретара Одељења.

Била је члан Међуодељењског одбора за био-
логију хумане репродукције САНУ, а потом Од-
бора за хуману репродукцију.

Оснивач је Одбора за сомнологију САНУ. 
Овај Одбор је организовао међународне симпо-
зијуме Спавање и поремећаји спавања 2007. и 
2009. године у САНУ. Радови приказани на сим-
позијумима штампани су у Гласу Одељења меди-
цинских наука (књ. 49 и 50), на српском језику и 
са резимеима на енглеском.

За редовног члана Академије медицинских на-
ука Српског лекарског друштва изабрана је 1985. 
године и отада активно учествује у њеном раду.

Награде и признања. Добитник је Плакете 
Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у 
Приштини и Медаље Коларчевог универзитета 
у Београду за дугогодишњи рад у овој установи.

На предлог Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва додељена јој је 2012. 
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године Награда за животно дело као признање 
за њен научни рад и допринос активностима 

Академије и Српског лекарског друштва у 
целини.

Подаци о академику Веселинки Шушић могу се наћи на интернет-страни биографија Српске академије наука 
и уметности https://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Clan.aspx?arg=1421,  и  https://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Biografije/
VeselinkaSusic.pdf   и у биографском лексикону Милановић М. Познати српски лекари. Београд, Торонто: М. 
Милановић; 2005.





Биографије чланова Уређивачког одбора
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Основни биографски подаци. Милена Бо-
жић је рођена 20. јануара 1944. године у селу Ве-
лика Обарска, у општини Бијељина, у Босни и 
Херцеговини. Гимназију је завршила у Бијељини 
с одличним успехом. На Медицински факултет 
Универзитета у Београду уписала се 1966. године 
и дипломирала 1972. После завршеног обавез-
ног лекарског стажа 1973. године запо слила се у 
Клиници за инфективне болести у Београду.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из инфективних болести поло-
жила je 1978. године с одличним успехом у Кли-
ници за инфективне болести у Београду. 
Спе цијалистички испит из педијатрије положи-
ла је 1981. године с одличним успехом у Инсти-
туту за здравствену заштиту мајке и детета Ср-
бије „Др Вукан Чупић“ на Новом Београду. На 
основу одлуке Министарства здравља Републи-
ке Србије од 29. септембра 2006. године, декан 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду донео је 8. јануара 2007. године Решење којим 
се проф. др Милени Божић признаје ужа спе-
цијализација из гастроентерохепатологије.

Магистарску тезу одбранила је на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду 1977. 
године, а докторску дисертацију под насловом 
Клинички значај налаза имунокомплекса у цир-
кулацији у акутним и хроничним обољењима 
јетре 1986. године.

У оквиру студијских боравака ради изуча-
вања болести јетре била је на усавршавању у Ен-
глеској на University of Southampton, General 
Hospital у Саутхемптону (1983), King’s College 
Hospital и Royal Free Hospital School of Medicine у 
Лондону (1988) и Royal Free and University College 
Medical School, University College у Лондону (2003).

Током другог студијског боравка у King’s Co-
lle ge Hospital у Лондону завршила је последи-

пломски курс из болести јетре кoји је организо-
вала British Postgraduate Medical Federation. U 
оквиру овог научног скупа у King’s College Hospi-
tal одржала је предавање The relation between anti-
albumin antibodies and HBeAg/anti-HBe status as a 
marker of HB virus replication.

Избор у наставничка звања и наставна делат-
ност. У звање асистента за предмет Акутне ин-
фективне болести на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду изабрана је 1981. године, 
доцента 1988, ванредног професора 1993, а у звање 
редовног професора 1998. године. Поред преда-
вања студентима Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду, предавала је и студентима на 
медицинским факултетима у Новом Саду и Кра-
гујевцу и студентима Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду. У периоду 2006–2013. 
године предавала је студентима медицине и сто-
матологије на Медицинском и Стоматолошком 
факултету у Фочи Универзитета у Источном Са-
рајеву. Била је три године професор за предмет 
Инфективне болести у Вишој медицинској школи 
у Земуну. Поред наставе студентима редовних сту-
дија Медицинског факултета Универзитета у Бео-
граду, држала је годинама и наставу студентима 
последипломских студија из гастроентерохепато-
логије и имунонологије, као и лекарима на специ-
јализацији из инфективних и тропских бо лести, 
педијатрије, опште медицине, клиничке фармако-
логије и клиничке фармакотерапије. Одржала је 
бројна предавања по позиву из инфектологије, 
хепатологије и педијатије. Највише предавања је 
посветила етиологији, патогенези, ди ја гностици, 
терапији и превенцији акутних и хроничних ви-
русних обољења јетре и интраутериним и перина-
талним инфекцијама новорођенчета.

Одржала је бројна предавања у оквиру кон-
тинуиране медицинске едукације за лекаре 

Проф. др Милена Божић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 2008. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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опште праксе коју је организовао Медицински 
факултет Универзитета у Београду, као и бројна 
предавања по позиву лекарима у Београду, Лоз-
ници, Вршцу, Чачку, Ужицу, Зајечару, Новом 
Пазару, Приштини, Руми, Бачкој Паланци, Под-
горици, Сарајеву, Бањој Луци, Мостару и Тузли, 
која су била првенствено у вези с етиологијом, 
имунопатогенезом, дијагностиком, терапијом и 
превенцијом вирусних хепатитиса и инфекција-
ма у трудноћи. Током 2009. године одржала је 
три предавања у оквиру Едукације лекара и 
здравствених радника у области дијагностике 
и лечења болести зависности, коју су организо-
вали Град Београд и Градска управа Секретари-
јата за здравље лекарима Дома здравља у Земуну. 
Теме предавања су биле „Хепатитис Б у интра-
венских зависника“, „Хепатитис Ц код интра-
венских зависника“ и „Вирусни хепатитиси код 
болесника са ХИВ коинфекцијом“.

Била је ментор у изради две докторске дисер-
тације и три магистарске тезе и неколико пута 
члан комисија за оцену и одбрану докторских 
дисертација, магистарских теза и супспеција-
листичких радова на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду. Петнаест година била 
је члан, а краће време и председник Комисије за 
полагање специјалистичког испита из ин-
фективних и тропских болести на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. 

Била је члан Наставно-научног већа за после-
дипломске студије на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду. Обављала је дужност 
секретара и шефа Катедре за инфективне боле-
сти Медицинског факултета у Београду. Од 1993. 
до 2010. године била је члан Организационог 
одбора научног скупа Стремљење и новине у ме-
дицини, посвећеног Дану школе Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. У оквиру 
овога скупа организовала је пет симпозијума 
(1997, 1998, 2003, 2004, 2009) посвећених хро-
ничним вирусним хепатитисима Б и Ц.

Стручна делатност. Проф. др Милена Божић 
је, осим обавезног лекарског стажа, цео радни 
век провела радећи у Клиници за инфективне и 
тропске болести Клиничког центра Србије у Бе-
ограду и на Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду. Бавила се комплетном инфекто-
логијом, а главно поље рада била је целокупна 
хепатологија деце и одраслих, посебно акутна и 
хронична вирусна обољења јетре и инфекције у 
трудноћи. Позната је као врстан познавалац 

комплексног проблема вирусних хепатитиса и 
из те области је успешно одбранила докторску 
дисертацију. Била је главни иницијатор и орга-
низатор вакцинације против хепатитиса Б. Уве-
ла је две методе за одређивање имунских ком-
плекса у циркулацији у лабораторији Клинике 
за инфективне и тропске болести Клиничког 
центра Србије. Захваљујући својој стручној и 
организационој способности, била је начелник 
Центра за хепатологију и Одељења за вирусна 
обољења јетре од 1993. до одласка у пензију 2009. 
године.

Активно је учествовала у раду тима за транс-
плантацију јетре Института за кардиоваскулар-
не болести „Дедиње“ у Београду.

Научна делатност. Публиковала је укупно 
243 научно-стручна рада у страним и домаћим 
часописима, зборницима радова с конгреса и 
симпозијума, поглављима у књигама, моногра-
фијама и уџбеницима и једну монографију. Један 
је од уредника и аутор пет поглавља уџбеника 
Инфективне болести за студенте медицине (уџ-
беник је доживео три издања од 2004. до 2013. 
године).

Др Милена Божић је била руководилац два 
научноистраживачка пројекта: Aнтиалбумин-
ска антитела (AAA) у серуму болесника са хепа-
титис Б вирусном инфекцијом (1990–1995) и 
Aнтивирусна терапија рекомбинантним алфа-
2 интерфероном хроничних вирусних хепати-
тиса Б и Ц (1995–2000). Била је сарадник у три 
национална пројекта. Пројекти су успешно за-
вршени, а финансирала их је Републичка зајед-
ница науке Републике Србије.

Учествовала је у неколико студија за испити-
вање лекова, од којих су најбитније две међуна-
родне студије: Студија за испитивање комбино-
ване терапије (пегиловани алфа-2а интерферон 
+ рибавирин) у лечењу хроничног хепатитиса Ц 
(Hoffmann La Roche, Базел, Швајцарска) и Сту-
дија/пројекат „Prophesys“ (Hoffmann La Roche, 
Базел, Швајцарска), који се односи на испити-
вање вирусолошког одговора (рапидног, раног, 
на крају лечења и стабилног) код болесника с 
хроничним хепатитисом Ц на комбинованој ан-
тивирусној терапији (пегиловани алфа-2а ин-
терферон + рибавирин). Обе студије су успешно 
завршене и из њих је произишло неколико зна-
чајних стручно-научних радова.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Дугого-
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дишњи је активни члан Српског лекарског 
друштва, Секције за инфективне болести и Хепа-
толошке секције Српског лекарског друштва. 
Била је секретар Секције за инфективне болести, 
те секретар и председник Хепатолошке секције. 
Пре оснивања ове била је члан Гастроентеролош-
ке секције. Била је члан Комисије за интерсек-
цијску сарадњу Српског лекарског друштва, члан 
Жирија за доделу награда Српског лекарског 
друштва, члан Организационог одбора Првог 
конгреса југословенског удружења за антимик-
робну хемиотерапију, који је одржан 2006. године 
у Београду, и председник делегације СИЗ-а за 
заштиту деце предшколског узраста општине 
Савски венац у Београду. Редовни је члан Inter-
national Society for Infectious Diseases (ISID).

Била је активни учесник на састанцима Ев-
ропског удружења за проучавање јетре (Annual 
Meeting of the European Association for the Study of 
the Liver, EASL) у Београду (15th EASL, 1980), Же-
неви (31st EASL, 1996), Лондону (32nd EASL, 1997), 
Лисабону (1998), Прагу (2001), Мадриду (2002), 
Берлину (39th EASL, 2004), Паризу (2005) и Бечу 
(EASL, 2006), на научном скупу 5th United European 
Gastroenterology Weeк у Паризу (1996), на 
International Cosensus Conference on Hepatitis C 
(EASL, 1999) у Паризу, „Hepatitis Forum II“ evolving 
solution for cure у Монтреу, у Швајцарској (2003), 
на 57th Annual Meeting of the American Association 
for the Study of Liver Dieases (AASLD) у Бостону 
(2006). Излагала је радове на светским конгреси-
ма инфектолога у Варни (Бугарска), Сингапуру, 
Бостону, Мексику, Малезији и Мајамију. Учест-
вовала је на шестом (2005) и седмом (2007) 
International Meeting of Therapy in Liver Diseases у 
Барселони. Била је један од учесника у припре-
мању студије Prophesys Academy која је одржана 
22. и 23. јуна 2007. године у Ослу, у Норвешкој 
(седиште студије је у Базелу, у Швајцарској).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Дугогодишњи је рецензент часописа Српски 
архив за целокупно лекарство за области ин-
фективних болести и хепатологије. 

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабрана је 2008, а за редовног члана 2014. годи-
не. Била је секретар Научне групе за интерну 
медицину, а сада је члан Председништва Акаде-
мије. Организовала је у сарадњи с колегама се-
дам симпозијума у оквиру Академије и Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду, 
који су одржани у просторијама Српског лекар-
ског друштва: Eвалуација терапије хроничних 
вирусних хепатитиса (2010), Терапија вирусног 
хепатитиса Б и Ц (2011), Третман тешких об-
лика хепатитиса (2012), Трансплантација је-
тре – могућности и дилеме (1913), Aутоимунске 
болести јетре (1914), Вирусне болести јетре у 
трудноћи (1915) и Резистенција бактерија у но-
вом терапијском светлу (2016). Поред преда-
вања које је одржала на овим симпозијумима, 
одржала је предавања и на пет других научних и 
едукативних скупова Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва.

Аутор је пет поглавља у публикацији Мо-
нографије научних скупова АМН СЛД, а у две 
ове монографије је била уредник: Транспланта-
ција јетре – могућности и дилеме (2014; вол. 5, 
бр. 2) и Аутоимунске болести јетре (2015; вол. 
6, бр. 1).

Награде и признања. Добитник је бројних 
захвалница, повеља и плакета од разних удру-
жења и установа за активан и предан рад на 
пољу инфектологије и хепатологије. На предлог 
Академије медицинских наука добила је Награ-
ду за животно дело Српског лекарског друштва 
2015. године.
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Основни биографски подаци. Бранислав 
Голднер је рођен 31. децембра 1936. године у 
Шапцу, у грађанској, интелектуалној породици, 
која припада једној од најстаријих породица у 
Европи – презиме датира још из 1261. године 
(поседује документ). Године 1955. уписао је Ме-
дицински факултет Универзитета у Београду (са 
шестогодишњим режимом студија), где је ди-
пломирао 30. јуна 1962.

Стручно-научно усавршавање и стручна 
делатност. Након одслужења војне обавезе, ра-
дио је три године као доктор опште медицине у 
Кучеву, после чега је започео специјализацију из 
пнеумофтизиологије за Дом здравља у Гучи. Јуна 
1968. положио је с одликом специјалистички ис-
пит. Већ у августу исте године отворио је Анти-
туберкулозни диспанзер са грудним одељењем 
при болници у Гучи. На дужности начелника 
овог диспанзера остао је до августа 1972. године, 
када је прешао у Београд. Током трогодишњег 
рада у Гучи уписао је магистеријум из пулмоло-
гије и прикупљао и обрађивао материјал за ма-
гистарски рад. У Београду није могао да нађе 
запослење као пнеумофтизиолог, па је започео 
волонтерску специјализацију из радиологије. Са 
признатих шест месеци из претходне специјали-
зације (плућне болести) скратио је време спе-
цијализације радиологије.

Године 1973. добио је запослење у бившој Ин-
терној клиници Б у Београду. Исте године одбра-
нио је магистарски рад из пулмологије на Меди-
цинском факултету Универзитета у Београду. 
Специјалистички испит из радиологије поло-
жио је 1974. године с одликом, а 1977. одбранио 
докторску дисертацију под насловом Радиолош-
ки аспекти колатералног коронарног крвотока 
у исхемијској болести срца на Медицинском фа-
култету Универзитета у Београду.

Усавршавао се у Напуљу, Паризу, Лос Анђе-
лесу (UCLA), Лома Линди (Калифорнија) и Форт 
Ворту (Тексас).

Године 1992. основао је Институт за радиоло-
гију у Клиничком центру Србије и био на дуж-
ности директора до априла 1999. Током свог 
рада у овом институту увео је контрастну тире-
оидографију, ултразвучну дијагностику ендо-
криних жлезда и мамографију. Последње три 
године пред пензионисање (2002) био је управ-
ник Imaging центра у Клиничко-болничком 
центру „Бежанијска Коса“ на Новом Београду.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Радиоло-
гија на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду изабран је 1979. године, доцента 1985, 
ванредног професора 1990, а у звање редовног 
професора 1995. године. Поред наставне делат-
ности на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду, водио је наставу на медицинским 
факултетима у Крагујевцу и Приштини. Био је 
први руководилац наставе на енглеском језику 
на Медицинском факултету Универзитета у Бе-
ограду, затим предавач у Школи „Ултразвук у 
медицини и ветерини“ у Крагујевцу, а потом у 
Београду. Био је шеф Катедре за последипломс-
ку, а потом редовну наставу из радиологије на 
Медицинском факултету Универзитета у Бео-
граду. Био је ментор у изради 38 магистарских 
радова и 24 докторске дисертације на медицин-
ским факултетима у Београду, Нишу, Крагујевцу 
и Приштини.

Научна делатност. Објавио је 528 стручних и 
научних радова, више од 30 монографија, било 
самостално или са сарадницима, као и прилоге 
у три уџбеника: Радиологија за студенте медици-
не, Плућне болести и Ултразвук у медицини. 
Најважније моногафије су: Клиничка рендгено-

Проф. др Бранислав Голднер             

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 2000. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Београду
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логија уринарног система, Клиничка рендгеноло-
гија ендокриног система, Ултразвук штитасте 
и параштитастих жлезда, Тумори мокраћне 
бешике, Клинички ултразвук у болестима дојке, 
Рендгенско зрачење и заштита у медицинској 
дијагностици, Рендгенско зрачење и заштита у 
педијатријској дијагностици, Мамографија, 
Клиничка радиологија кардиоваскуларног систе-
ма, Један век радиологије у Србији, Pericardiology, 
Лимфедем руке после лечења рака дојке и Инва-
зивне гљивичне болести у хуманој популацији.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва од дипломирања 
1962. године. Био је председник Секције за дијаг-
ностичку радиологију и члан Радиолошке, Анги-
олошке и Секције за ултразвучну дијагностику.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Утемељивач је првог радиолошког часописа у 
Србији РАС (Радиолошки архив Србије) 1992. го-
дине и његов први и главни уредник. Био је члан 
Уређивачког одбора часописа Radiologia Iugo-
slavica и Српски архив за целокупно лекарство.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Године 2000. изабран је за ванредног, а 2004. за 
редовног члана Академије медицинских наука. 
Организовао је неколико научних скупова у Ака-
демији: Домети и перспективе у дијагностици 
обољења дојке (2003), Савремена радиологија у 
дијагностици и лечењу обољења респиратоног 
система (са проф. М. Првуловићем, 2004), Лим-
федем руке после хируршког и зрачног лечења рака 
дојке (2006), Инвазивне гљивичне болести у хума-
ној популацији (2009), као и промоцију своје 
књиге Приче из докторске торбе. Као члан Ака-

демије одржао је предавање на Коларчевом уни-
верзитету под називом Радиолошка дијагности-
ка рака дојке.

Књижевно стваралаштво. Одласком у пен-
зију посветио се књижевном раду. Од 2009. годи-
не је члан Удружења књижевника Србије, а од 
2013. члан новооснованог Удружења лекара пи-
саца „Видар“, јединственог удружења у свету, 
чији је и потпредседник. Досад је објавио: романе 
Чешљеви за маглу (2005), Висибабе (2008), Опси-
дијан (2008), Кад су зоре освитале црвено (2011), 
Трећепозивци (2012), Момчило Гаврић, најмлађи 
каплар на свету (2013) и Страдање генерала Да-
нона (2015), збирке приповедака Голубије село 
(2007), Приче из докторске торбе (2009), Добро 
јутро (2010), Приче животног тренутка (2010), 
Непредвидиви сусрети (2011), Плава сова (2012), 
Мозаик живота (2014) и Плава боја бола (2016) 
и кратке приче под насловом Дрхтаји (2014). 
Објављује прилоге у књижевним новинама, до-
маћим и страним часописима и листовима. До-
битник је неколико награда и признања за књи-
жевни рад. На промоцији романа о Момчилу 
Гаврићу, 12. маја 2016. године, Републички одбор 
савеза потомака ратника Србије 1912–1920. до-
делио му је Споменицу поводом стогодишњице 
Првог светског рата.

Награде и признања. Добитник је бројних 
стручних и друштвених признања међу којима су 
Октобарска награда Града Београда (1989, 1996), 
Награда за животно дело Српског лекарског 
друштва (2010) и Награда Удружења радиолога 
Србије „За живот посвећен радиологији“ (2013).

Проф. др Бранислав Голднер живи и ради у 
Београду. Ожењен је прим. др Љиљаном Голд-
нер, специјалистом педијатрије и кардиологије.
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Основни биографски подаци. Јован Дими-
тријевић је рођен 20. јануара 1946. године у Бор-
чу, у општини Кнић. Медицински факултет 
Универзитета у Београду уписао је 1964, а ди-
пломирао 1970. године. 

Стручно и научно усавршавање. У периоду 
1976–1979. године био је на специјалистичком 
стажу из патолошке анатомије на Војномеди-
цинској академији, где је положио специјали-
стички испит 1979. године. Докторску дисерта-
цију под насловом Корелација маркера вирус ног 
хепатитиса Б са ћелијском популацијом инфил-
трата у јетри и типом некрозе хепатоцита 
одбранио је 1991. године на Војномедицинској 
академији у Београду. 

Избор у наставничка и научна звања и нас-
тавна делатност. У звање асистента Војномеди-
цинске академије у Београду изабран је 1980. годи-
не, у звање доцента 1994, ванредног професора 
1999, а у звање редовног професора 2004. године. 
На предлог Научног већа Института за медицин-
ска истраживања Универзитета у Београду, одлу-
ком Комисије за стицање научних звања Мини-
старства науке и заштите животне средине, 2006. 
изабран је у звање вишег научног сарадника.

Дуго година био је редовни предавач на дво-
семестралној настави за лекаре, стоматологе и 
фармацеуте у оквиру специјалистичког усавр-
шавања на Војномедицинској академији. Такође 
је био члан комисије за полагање специјали-
стичког испита, као и супспецијалистичког ис-
пита из нефрологије у овој установи. Радио је и 
као професор патолошке анатомије на Меди-
цинском факултету Универзитета у Крагујевцу. 
Учествовао је у извођењу последипломске на-
ставе из реуматологије на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду са темом „Мор-
фологија аутоимунских болести“. 

Био је ментор и коментор у изради 14 док-
торских дисертација и шест магистарских теза, 
које су успешно одбрањене на Војномедицин-
ској академији у Београду, медицинским факул-
тетима у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, 
Биолошком факултету Универзитета у Београду 
и Факултету ветеринарске медицине Универзи-
тета у Београду.

Стручна делатност. Током службе на Војно-
медицинској академији био је начелник 
Одељења за културу ткива и Одељења за хисто-
логију и хистохемију Института за патологију. 
Пензионисан је 2005. године у чину пуковника 
као начелник Завода за патологију и судску ме-
дицину на Војномедицинској академији.

Након пензионисања наставио је стручни и 
научни рад. У периоду 1996–2014. године био је 
консултант у Институту за урологију и нефро-
логију Клиничког центра Србије. Од 2008. до 
2015. године био је професор анатомије и пато-
логије у Високој медицинској школи струков-
них студија у Ћуприји. Консултант је Одељења 
за цитологију, цитогенетику и патохистологију 
Завода за лабораторијску дијагностику „Конзи-
лијум“ у Беогаду почев од 2006. године. Током 
2010. године изабран је за председника Одбора 
за медицинско образовање Лекарске коморе 
Београда.

Научна делатност. Досад је публиковао 292 
рада, од којих је 17 објављено in extenso у међу-
народним часописима. Према подацима Уни-
верзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, 
у периоду 1998–2010. године радови др Јована 
Димитријевића цитирани су 157 пута. Аутор је 
или коаутор шест поглавља у уџбеницима и 
монографијама.

Посебно поље његовог интересовања су не-
фрологија, трансплантација, хепатологија, ауто-

Проф. др Јован Димитријевић

Члан Aкадемије медицинских наука
 Српског лекарског друштва од 2004. 

Професор Војномедицинске академије у Београду
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имунске болести и инфективна патологија. Био 
је предавач по позиву на конгресима које је ор-
ганизовала Међународна академија патолога 
(2002. године у Нагоји и Амстердаму), као и на 
конгресу у организацији Европског удружења 
патолога (2003. године у Љубљани). Такође је 
учествовао као предавач по позиву на 6. Међу-
народној конференцији о хеморагичним гроз-
ницама с реналним синдромом, хантавирусним 
пулмоналним синдромом и хантавирусима, која 
је одржана 2004. године у Сеулу (Република Ко-
реја). Одржао је два запажена предавања у Срп-
ској академији наука и уметности 2006. и 2008. 
године, на симпозијумима посвећеним ендем-
ској нефропатији. На позив Бугарске академије 
наука, поводом дана Института за микробиоло-
гију, марта 2011. године одржао је уводно пре-
давање из области инфективне патологије. 

Био је ангажован на три домаћа и два међу-
народна пројекта, а 2003. године, одлуком Ми-
нистарства за науку, технологију и развој Репу-
блике Србије, именован је за оцењивача научних 
пројеката у области медицине.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и његове Секције за 
патологију од 1976. године. Такође учествује у 
раду Нефролошке, Инфектолошке, Хепатолош-
ке и Секције за трансплантацију органа. Био је 
секретар Секције за патологију од 1986. до 1990, 
а њен председник од 1996. до 2000. године. Члан 
је и четири међународна удружења: Међунаро-
дне академије патолога, Европског удружења 
патолога, Европског удружења уролога и Европ-
ског удружења за микроскопију. 

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Члан је уређивачког одбора часописа Српски 
архив за целокупно лекарство, Војносанитет–
ски преглед и Facta Univeritatis (Ниш).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Године 2004. изабран је за ванредног, а 2008. за 

редовног члана Академије медицинских наука. 
У Председништво Академије медицинских на-
ука изабран је 2010. године. Организовао је на-
учне скупове Хередитарне нефропатије (2007) 
и Тумори уротела (2009), а као предавач актив-
но је учествовао и на другим скуповима одржа-
ним у организацији Академије. Дао је велики и 
значајан допринос континуираној медицинској 
едукацији на научним скуповима, симпозијуми-
ма и међународним конгресима које је органи-
зовало Српско лекарско друштво. Током 2015. 
године био је предавач на скуповима које је ор-
ганизовао огранак Академије у Нишу: 12. марта, 
поводом обележавања Светског дана бубрега, и 
8. маја у оквиру скупа Хумана и експериментал-
на трансплантација бубрега и завештање орга-
на. Такође је био организатор симпозијума из 
клиничке патологије који су одржани 8. октобра 
2015. године у Војномедицинској академији у 
Београду и 17. октобра у Матици српској у Но-
вом Саду, чији су радови објављени у серијској 
публикацији Монографије научних скупова 
АМН СЛД. Организатор је и симпозијума Зна-
чај генетског истраживања у дијагностици и 
лечењу, одржаног 26. маја 2016. године у Новом 
Саду, и симпозијума са темом карцинома про-
стате (октобар 2016). Поред тога, учествује у 
циклусу предавања које Академија организује у 
Задужбини Илије М. Коларца.

Награде и признања. Добитник је бројних 
награда и признања међу којима су Захвалница, 
Диплома и Повеља Српског лекарског друштва, 
Награда за научноистраживачки рад (2011) и 
Награда за животно дело Српског лекарског 
друштва (2016). Године 2016. додељена му је и 
Захвалница Удружења патолога и цитолога Ср-
бије, као бившем председнику Удружења у вре-
ме заједничке државе Србије и Црне Горе. 

Носилац је Ордена рада са златним венцем, 
Медаље „Бели анђео“, a у светој српској лаври 
манастиру Хиландар 2002. године добио је 
Споменицу.
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Основни биографски подаци. Нада Димко-
вић је рођена 31. маја 1954. године у Ваљеву, где 
је завршила гимназију с одличним успехом. На 
Медицински факултет Универзитета у Београду 
уписала се 1973, а дипломирала 1978. године. 
Обавезан лекарски стаж обавила је на клиника-
ма Медицинског факултета у Београду, а потом 
почела да ради у Клиничко-болничком центру 
„Звездара“ у Београду.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из интерне медицине положила 
је с одличним успехом 1986. године. Магистарс-
ку тезу из имунологије одбранила је 1988, а док-
торску дисертацију из нефрологије под насло-
вом Имунопатогенеза, превенција и терапија 
перитонитиса код болесника на хроничној пери-
тонеумској дијализи (ментор проф. др Љубица 
Ђукановић) 1994. године. У оквиру стручног 
усавршавања боравила је у четири наврата у пе-
риоду 1989–2000. године у Guy’s Hospital у Лон-
дону, те у два наврата по три месеца 2000. и 2001. 
године у Toronto Western Hospital у Торонту.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента за предмет Интерна 
медицина изабрана је 1992. године, а редовног 
професора на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду 2011. године. Поред редовне 
теоријске и практичне наставе на Катедри за ин-
терну медицину, активно је учествовала у изво-
ђењу теоријске и практичне последипломске 
наставе из нефрологије, геронтологије, имуноло-
гије и медицинске биохемије. Била је ментор или 
коментор у изради пет магистарских теза, шест 
докторских дисертација и бројних супспеција-
листичких и радова из области специјалистичких 
академских студија. Била је члан бројних комиси-
ја за оцену и одбрану магистарских, супспеција-
листичких и докторских радова. Члан је комисије 

за специјалистичке испите из интерне медицине. 
Активно је учествовала у огранизацији симпо-
зијума Стремљења у медицини на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. 

Стручна делатност. Од почетка свог радног 
ангажовања, после дипломирања на Медицин-
ском факултету, запослена је у Центру за бу-
брежне болести, данас Клиничком одељењу за 
нефрологију и болести метаболизма са дијали-
зом „Проф. др Василије Јовановић“. У периоду 
1997–2001. године била је начелник Центра за 
дијализе, а од 2001. је начелник клиничког оде-
љења. Током свог радног века унапређивала је 
развој техника дијализе увођењем нових дија-
лизних поступака и метода за лечење акутне и 
хроничне слабости бубрега. У вези с тиме, огра-
низовала је Школу за обуку медицинских сеста-
ра и техничара за рад на дијализи, којом и данас 
руководи и која је сертификована од стране Ми-
нистарства здравља. Као дугогодишњи члан Ко-
мисије за израду стандарда и нормативе у обла-
сти дијализе, учествовала је у стандардизацији 
лечења дијализама на подручју Републике Ср-
бије и подизању стандарда дијализних процеду-
ра. Посебно се залагала за мултидисциплинарни 
рад нефролога, хирурга, кардиолога, ендокрино-
лога, геронтолога, али и стручњака базичних 
грана медицине – имунолога, биохемичара, ви-
русолога. Из ове сарадње су произишле бројне 
тезе, чији су резултати успешно публиковани у 
свету. Посебан допринос је дала развоју герија-
тријске нефрологије и формирању регистра за 
васкуларне приступе у Републици Србији.

Научна делатност. Објавила је укупно 553 
рада, укључујући и поглавља у књигама и мо-
нографијама, од чега 65 радова цитираних у 
Current Contents и Science Citation Index, 37 цити-
раних у бази MEDLINE, 48 радова објављених у 

Проф. др Нада Димковић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 2006. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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осталим часописима, 209 радова и извода штам-
паних у зборницима радова с међународних ску-
пова, 142 рада и сажетка штампана у зборници-
ма радова с домаћих скупова, четири поглавља 
у страним књигама и 15 поглавља у национал-
ним књигама и монографијама. Њени радови су 
цитирани више од 1.000 пута.

Чланство и активности у Српском лекарском 
друштву и другим удружењима. Активан је члан 
Српског лекарског друштва и његове Нефролошке 
секције. Била је секретар Комисије за међународну 
сарадњу и члан Одбора за континуирану едука-
цију Српског лекарског друштва. Била је члан Уд-
ружења нефролога Југославије и председник ње-
гове комисије за међународну сарадњу, а сада је 
члан Удружења нефролога Србије, чији је била 
председник (2010–2013). Такође је члан Међуна-
родног удружења нефролога. Била је члан Коми-
сије за глобално унапређење нефрологије при 
овом удружењу (ISN-COMGAN). Члан је Европ-
ског удружења за нефрологију, дијализу и транс-
плантацију (EDTA-ERA), Селекционог комитета 
овог удружења, Савета Медитеранског медицин-
ског удружења и Балканског удружења нефролога 
(BANTAO), чијег је Председништва била члан.

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Уређује часопис Zvezdara Clinic Proceedings и 

члан је уређивачког одбора часописа International 
Urology and Nephrology, BANTAO Journal и Меди-
цинска истраживања. Била је и члан Уређивач-
ког одбора часописа Српски архив за целокупно 
лекарство.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабрана је 2006. године, а за редовног члана 
2014. Досад је организовала шест научних ску-
пова Академије и одржала неколико предавања 
на другим научним скуповима Академије. Била 
је један од уредника монографије Хипертензија 
и хронична болест бубрега, објављене у оквиру 
серијске публикације Монографије научних ску-
пова АМН СЛД, и аутор неколико радова у поје-
диним монографијама ове публикације.

Награде и признања. Добитник је Повеље и 
Награде за научноистраживачки рад Српског 
лекарског друштва (2015). Такође је за свој рад 
награђена од Клиничко-болничког центра 
„Звездара“ и других установа бројним диплома-
ма, захвалницама и повељама. 

Носилац је звања заслужног члана Европског 
удружења за нефрологију, дијализу и трансплан-
тацију за дугогодишњи допринос развоју овог 
удружења.
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Основни биографски подаци. Мирослава 
Јашовић-Гашић је рођена 30. марта 1946. године 
у Београду, у лекарској породици. Отац Миодраг 
је био угледни и познати радиолог, професор 
Војномедицинске академије и санитетски пуко-
вник. Његова два брата такође су били лекари. 
Мајка, из породице Богдановића, рођена у Бео-
граду, студирала је права, али није радила.

После завршетка Друге београдске гимназије 
с одличним успехом, 1964. године уписала је Ме-
дицински факултет Универзитета у Београду. 
Као студент медицине била је демонстратор на 
предмету Патолошка анатомија. Дипломирала 
је 1970. године као један од двадесет најбољих 
студената те генерације. По завршеном лекар-
ском стажу волонтирала је на Рaдиолошком ин-
ституту Клиничко-болничког центра „Звезда-
ра“ до 1973. године.

Стручно и научно усавршавање. Специја-
листички испит из неуропсихијатрије положила 
је 25. марта 1977. године у Београду с одличним 
успехом. Супспецијалиста је судске психијатрије 
од 2001. године. Докторску дисертацију под на-
словом Психијатријски приступ дерматозама: 
етиологија и терапијске могућности одбранила 
је с одличним успехом маја 1980. године на Меди-
цинском факултету у Београду. Као први аутор 
који је докторирао из ове области у нашој земљи 
основала је Диспанзер за психодерматозе и наста-
вила истраживања ове области. Из ове активнос-
ти проистекли су развој и унапређење тзв. лиазон 
психијатрије, тако да је 1987. године оформила 
психијатријски тим у склопу онкологије којим је 
руководила и тиме увела психоонкологију као 
обавезни део онкологије с посебно значајним ис-
траживањима у домену карцинома дојке.

Боравила је од 1983. године у неколико навра-
та на стручном усавршавању у Лондону, 

углавном у Guy’s Hospital у Лондону, код профе-
сора Џејмса Вотса, где се бавила изучавањем са-
временог истраживачког метода у психијатрији 
с посебним нагласком на схизофренију.

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. За асистента на Катедри за неуропси-
хијатрију Медицинског факултета Универзитета 
у Београду изабрана је 1981. године, а реизабра-
на 1984. У звање доцента је унапређена 1988. го-
дине, у звање ванредног професора 1993, а редо-
вног професора при Катедри за психијатрију 
Медицинског факултета у Београду 1998. годи-
не. Изабрана је најпре за предавача (1979), а по-
том професора на Вишој медицинској школи у 
Београду за предмет Медицинска психологија са 
психопатологијом и психијатријом и ову наста-
ву је обављала до 1991. године.

Сем редовног рада у практичној и теоријској 
настави за студенте медицине, учествовала је у 
настави за специјализанте из неуропсихијатрије, 
психијатрије, дечје психијатрије, клиничке фар-
макологије, медицинске психологије, неуроло-
гије, опште медицине, ургентне медицине, фар-
мацеутске медицине и дерматологије, као и у 
последипломској настави из биолошке психија-
трије, психотерапије и социјалне психијатрије.

Била је ментор у изради студентских радова, 
од којих су неки награђени и похваљени. За 
допринос у настави добила је Плакету Конфе-
ренције делегације студената Медицинског фа-
култета (1988). Такође је била ментор у изради 
21 одбрањене магистарске тезе, 13 одбрањених 
докторских дисертација, а  коментор у четири 
одбрањене докторске дисертације. Била је до 
пензионисања члан испитне комисије за спе-
цијализацију из клиничке фармакологије, пси-
хијатрије, медицинске психологије и дечје пси-
хијатрије, ургентне медицине и фармацеутске 

Проф. др Мирослава Јашовић-Гашић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 2010. 

Професор Медицинског факултета
 Универзитета у Београду
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информатике, као и председник испитне коми-
сије за психијатрију, медицинску психологију и 
дечју психијатрију.

Била је члан Научно-наставног већа Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду до 
одласка у пензију 1. октобра 2011. године, секре-
тар, а потом шеф Катедре за последипломску 
наставу из психијатрије у три мандата (од 2005. 
до одласка у пензију), руководилац наставе за 
специјализанте из психијатрије и руководилац 
наставе за стране студенте (настава на ен-
глеском језику) у три мандата (до одласка у пен-
зију). Била је организатор супспецијализације из 
судске психијатрије у два мандата и члан Коми-
сије за континуирану медицинску едукацију на 
Медицинском факултету Универзитета у 
Београду. 

Као цењени стручњак обављала је и неколико 
других значајних функција на Медицинском фа-
култету и у другим установама. Била је председ-
ник Судскопсихијатријског одбора Медицин-
ског факултета од 2005. до пензионисања, члан 
Етичког комитета Клиничког центра Србије 
такође до одласка у пензију и члан Поткомисије 
за централни нервни систем при Републичком 
заводу за здравствено осигурање до 6. новембра 
2012. године. Потпредседник је Суда части Ле-
карске коморе Београда од 2009. године и спољ-
ни експерт Агенције за лекове и медицинска 
средства.

Стручна делатност. Од 1973. године била је 
стално запослена на Неуропсихијатријској кли-
ници (тадашњи назив), односно Институту за 
психијатрију Клиничког центра Србије, потом 
Клинке за психијатрију (садашњи назив). У по-
менутој радној организацији радила је као кли-
нички лекар, лекар на специјализацији и спе-
цијалиста неуропсихијатрије. Од 1977. године 
обављала је дужност заменика начелника муш-
ког одељења, од 1983. била је руководилац Служ-
бе за интензивну негу Психијатријске клинике, 
а од 1985. године, после реорганизације Клини-
ке, шеф Одсека за ендогене психозе на мушком 
одељењу Клинике „Владимир Ф. Вујић“. Од 1988. 
године прешла је на место начелника Одељења 
за психозе при Дневној болници Института за 
психијатрију Клиничког центра Србије, а од ап-
рила 1996. године постављена је на место наче-
лника II клиничког одељења (за психотичне по-
ремећаје) Клинике за психозе „Владимир Ф. 
Вујић“. Од 1. новембра 2005. године изабрана је 

за директора Института за психијатрију (од 1. 
јануара 2010. назив је промењен у Клиника за 
психијатрију) Клиничког центра Србије и на 
овој дужности остала до пензионисања 1. ок-
тобра 2011. године.

Научна делатност. Проф. др Мирослава Ја-
шовић-Гашић има више од 460 библиографских 
јединица, с укупним коефицијентом научне 
компетентности од преко 780 и цитатним ин-
дексом 243 (Универзитетска библиотека „Све-
тозар Марковић“, извод до 2012), које су штам-
пане у домаћим и страним публикацијама. 
Одржала је десетине предавања по позиву у 
земљи и иностранству, била је уредник и рецен-
зент многих књига, уџбеника и радова, органи-
затор неколико конгреса с међународним 
учешћем, предавања у оквиру континуиране 
едукације, затим семинара, скупова и радионица 
и још много тога што је допринело да иза себе 
има низ ученика, психијатара, доктора наука, 
познатих и цењених у свету и код нас.

Од 1986/87. године радила је на међународ-
ном пројекту Psychosocial Adjustment to Breast 
Cancer and Its Treatment као руководилац проје-
кта с југословенске стране, када је и основала 
психоонколошки тим у Београду. Пројекат су 
финансирали Републичка заједница науке и 
Британски савет у склопу АЛИС програма. Сем 
истраживачког рада на пројекту, из ове сарадње 
су проистекле и друге активности: неколико 
симпозијума, боравак професора Вотсона у Бе-
ограду и стална сарадња Института за пси-
хијатрију у Београду и Guy’s Hospital у Лондону, 
чији је иницијатор и организатор била др 
Јашовић-Гашић.

Тема истраживања коју је финансирала Репу-
бличка заједница науке у периоду 1990–1995. 
године била је Изучавање депресивног синдрома 
у схизофренији с посебним освртом на психофар-
маколошке могућности. Ово истраживање се 
наставило и у новом пројекту који је финан-
сијски потпомогла иста заједница у наредном 
петогодишњем периоду, 1996–2000. године. По-
ред мноштва публикованих и саопштених радо-
ва који су везани за тему истраживања, 1998. 
године је издата монографија под насловом Де-
пресија у схизофренији, чији је уредник др Јашо-
вић-Гашић. Од 2001. до 2005. године учествовала 
је у пројекту Патогенетски процеси у схизофре-
нији: оксидативни стрес, когниција и могућ-
ности фармаколошке модификације, који је 
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финансирало Министарство за науку и техно-
логију, под руководством проф. др Владимира Р. 
Пауновића. Од 2006. до 2010. године учествовала 
је у пројекту Нови молекули у контроли секре-
ције хормона раста и енергетске хомеостазе код 
људи, Министарства за науку Републике Србије, 
под руководством проф. др Вере Поповић-Бр-
кић. Од 2010. године учествује као сарадник у 
пројекту Министарства за науку Републике Ср-
бије под руководством проф. др Вере Поповић-
Бркић, односно као сарадник у пилот-пројекту 
Министарства за науку Републике Србије под 
руководством др Марије Радојчић. Такође је 
учествовала је у бројним студијама које се одно-
се на клиничко испитивање психотропних 
супстанци.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Активан 
је члан Српског лекарског друштва и његове 
Психијатријске секције од 1977. године. Била је 
секретар, а потом председник ове секције у два 
мандата, а сада је почасни члан Председништва 
Секције. Члан је Комисије за интерсекцијску ак-
тивност Српског лекарског друштва, Председ-
ништва Секције за клиничку фармакологију и 
Етичког комитета Српског лекарског друштва.

Била је члан Председништва Удружења за 
парцијалну хоспитализацију Југославије до 
1991. године, потпредседник Удружења психија-
тара Југославије (1998–2006) и председник Удру-
жења психијатара Србије (2006–2010).

Члан је Европског психијатријског удружења 
(EPA) и Америчког психијатријског удружења 
(АPА). Била је председник Централноевропског 
психофармаколошког удружења (CENP) 
(2008–2010).

Била је организатор бројних стручних саста-
нака и симпозијума као председник Организа-
ционог одбора, посебно традиционалних едука-
тивних симпозијума Института за психијатрију 
Клиничког центра Србије, који се одржавају 
сваке године на дан ове установе. Била је гене-
рални секретар Првог конгреса психијатара Ср-
бије (1991) и председник организационог одбо-
ра III (XI) конгреса Удружења психијатара 
Југославије (Врњачка Бања, 2000), XIII конгреса 
Удружења психијатара Србије (Београд, 2008) и 
XI конгреса Централноевропског неуропсихо-
фармаколошког удружења (Београд, 2008).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Била је до 2014. године главни уредник 

часописа Енграми, који издају Удружење пси-
хијатара Србије и Клиника за психијатрију Кли-
ничког центра Србије. Члан је Уређивачког од-
бора часописа Психијатрија данас, који издају 
Удружење психијатара Србије и Институт за 
ментално здравље у Београду, и Psychiatria 
Danubina, званичног часописа Удружења пси-
хијатара подунавских земаља који издаје Меди-
цинска наклада из Загреба.

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. 
Маја 2010. године изабрана је за ванредног члана 
Академије медицинских наука, а маја 2016. за 
редовног члана. Своје приступно предавање по-
сле избора за ванредног члана одржала је ок-
тобра 2010. Предавање се односило на приказ 
свих активности у оквиру антипсихотичног ле-
чења, при чему се бавила поређењем сопствених 
и светских резултата истраживања ове важне 
области психијатрије. Током свих наредних го-
дина редовно је организовала научне и едука-
тивне скупове Академије. Године 2012. у два на-
врата је организовала курс под називом 
Анти психотици у потрази за специфичношћу, 
који је оба пута био веома посећен. Одлуком На-
учног већа Академије, 2013. године организова-
ла је симпозијум из области судске психијатрије 
у сарадњи с колегама са Катедре за судску меди-
цину. Године 2014. одржала је симпозијум Иза-
зов нашег доба – како разумети, препознати и 
лечити депресију, а у мају 2015. године на сим-
позијуму Актуелности у медицини 4 као позва-
ни предавач одржала предавање Ургентна ин-
тервенција у случају суицидалног ризика и 
покушаја самоубиства. Јуна 2015. године орга-
низовала је симпозијум под називом Шта је још 
потребно да се зна о биполарном афективном 
поремећају, а јуна 2016. симпозијум Терапијска 
резистенција – проблем савремене психијатрије. 
Све симпозијуме које је организовала проф. 
Јашвић-Гашић акредитовао је Здравствени савет 
Србије и сви су били изузетно добро посећени 
и високо оцењени од учесника.

Награде и признања. Поред многих захвал-
ница, диплома и повеља, проф. др Јашовић-Га-
шић је добитница и следећих награда и при-
знања: Награда за двадесет најбољих студената 
генерације (Медицински факултет, 1969), Пла-
кета за допринос настави Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду (1988), Повеља 
Српског лекарског друштва у знак признања за 
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дугогодишњи рад и изванредне заслуге на 
унапређењу здравствене службе (1991), Плакета 
Удружене хуманитарне организације за борбу 
против болести зависности Републике Црне 
Горе (1996) и Награда за животно дело Српског 
лекарског друштва (2014).

Проф. др Јашовић-Гашић је добар организа-
тор, интригантан наставник, искрен и одан 
пријатељ и храбра, истинољубива и топла особа. 

Личност јединствене ширине у српској пси-
хијатрији, која је остварила богату професио-
налну сарадњу с колегама из земље и иностран-
ства и која је посвећивала своје време многим 
генерацијама ученика, који су показивали инте-
ресовање и таленат, и енергично подржавала 
њихов професионални развој. По томе ће је пам-
тити генерације психијатара из наше земље и 
иностранства.
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Основни биографски подаци. Живан В. 
Максимовић je рођен 19. августа 1951. године у 
Доњем Црњелову, код Бијељине, у Републици 
Српској. Његов отац Воислав био је бескомпро-
мисан домаћин и напредан пољопривредник. 
Мајка Ружа, пореклом из свештеничке породи-
це, била је смирена, тиха, одговорна и радна 
жена.

Живан је завршио основну школу у Доњем и 
Горњем Црњелову, а Гимназију „Филип Виш-
њић“ у Бијељини, где је био један од најбољих 
ђака своје генерације. Породица га је усмерила 
да завршава велике школе да не би дошло до це-
пања имања. „Ти учити можеш, а ја финансирати 
могу“, говорио је његов отац. Живан у својим 
мемоарима наводи да се није много играо у де-
тињству, већ да је био посвећен школи. У гимна-
зији је показао посебно интересовање за приро-
дне науке – посебно математику. Био је два пута 
победник из хемије и једном из биологије на 
такмичењима „Науку младима“ у Босни и 
Херцеговини.

Медицински факултет Универзитета у Бео-
граду уписао је 1970. године с „одушевљењем, 
надом и помало страхом“, како сам каже. Факул-
тет је завршио 1976. године с просечном оценом 
8,88. Током студија био је потпредседник Факул-
тетског одбора Савеза студената и први студент-
продекан Медицинског факултета Универзитета 
у Београду (1974–1976). Све те студентске функ-
ције је схватао одговорно, можда и преозбиљно. 
Одслужио је војни рок (Санитетска официрска 
школа и Гарнизона амбуланта Књажевац; 
1976/77), када је самостално обављао лекарске 
дужности, иако тада није имао завршен ни ле-
карски стаж. При крају служења војног рока до-
живео је тежак саобраћајни удес (Fractura ver-
tebrae cervicalis No V).

Стручно-научно усавршавање. Још током сту-
дија посебно се интересовао за хирургију. Његов 
први учитељ хирургије, који му је трајно усадио 
љубав према овој области медицине, био је тада 
доцент др Вељко Ђукић, његов наставник током 
редовних вежби на Медицинском факултету. Др 
Максимовић је на Медицинском факултету завр-
шио лекарски стаж. Ипак, свој професионални 
живот започео је избором за асистента на предме-
ту Физиологија на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду (1978/79). Његов сан да 
се искаже у хирургији почео се остваривати 1. ап-
рила 1979. године, када је регуларно примљен на 
конкурсу за клиничког лекара на Прву хируршку 
клинику, као један од најбољих кандидата.

На Медицинском факултету Универзитета у 
Београду с одликом је одбранио магистарски рад 
1980. године, специјалистички испит из oпште хи-
рургије с одликом је положио 1983, а док торску 
дисертацију под насловом Етиопа тогенеза, кли-
нички аспекти и хируршко лечење „Ulcus venosum-
а“ доњих екстремитета одбранио с одликом 1985. 
године. Супспецијалиста је васкуларне хирургије 
са ангиологијом од 2002. године.

Усавршавао се из области опште и васкулар-
не хирургије у Институту хирургије „Виш њев-
ски“ (два пута по месец дана 1976. и 1981), у St. 
Thomas Hospital (два месеца 1989) и Charing Cross 
Hospital у Лондону (петнаест дана 1991).

Избор у наставничка звања и наставна де-
латност. У звање асистента на предмету Хи рур-
гија изабран је 1982. године, а реизабран 1985. и 
1989. У звање доцента је унапређен 1989, у ван-
редног професора 1994, а редовног професора 
1999. године.

Био је један од оснивача и други шеф Катедре 
васкуларне хирургије с ангиологијом на после-
дипломској настави Медицинског факултета 

Проф. др Живан Максимовић

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 2006. 

Професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду
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Универзитета у Београду (2002–2004), када је као 
главни уредник објавио уџбеник за после-
дипломску наставу Основе васкуларне хирургије 
и ангиологије. Био је Шеф катедре хирургије с 
анестезиологијом у четири мандата (2004–2015), 
када је значајно реорганизовао и унапредио на-
ставу из хирургије. У овом периоду био је главни 
уредник уџбеника Хирургија са анестезиоло-
гијом и Практикум из хирургије са анестезиоло-
гијом и оснивач Музеја Катедре хирургије с анес-
тезиологијом који се налази у амфитетатру 
Дру ге хируршке клинике.

Био је ментор у изради осам одбрањених ма-
гистарских теза, девет супспецијалистичких ра-
дова и три докторске дисертације.

Учествовао је у теоријско-практичном обра-
зовању и извођењу првих васкуларних опера-
ција у неколико центара у Србији и Републици 
Српској (Врање, Зајечар, Кладово, Краљево, 
Параћин, Бијељина). Организовао је десет семи-
нара континуиране медицинске едукације. Ини-
цијатор је и први организатор шест годишњих 
курсева континуиране медицинске едукације 
Да ни Клинике за васкуларну и ендоваскуларну 
хирургију Клиничког центра Србије. 

Рад на клиници. Свој хируршки рад је започео 
на Првој хируршкој клиници у Београду, а потом 
је радио у другим хируршким установама тада ос-
нованог Клиничког центра Србије: Ин сти  туту за 
кардиоваскуларне болести (1985–1993), Ур ген тном 
центру (1993–1995) и Клиници за васкуларну хи-
рургију Института за кардиоваскуларне болести 
Клиничког центра Србије, односно Кли ници за 
васкуларну и ендоваскуларну хирургију Клинич-
ког центра Србије, где је од 1995. до пензионисања 
(30. септембра 2016) радио као начелник одељења.

Научна делатност, увођење нових метода и 
публикације. Увео је неколико метода и хирурш-
ких васкуларних поступака код нас: прва примена 
доплер ултразвука у дијагностиковању венских 
обољења код нас (Српски архив за целокупно ле кар-
ство, 1987, вол. 115, стр. 839), оригинална модифи-
кација флеботома за субфасци јалну дисцизи ју 
(1985, докторска дисертација), сафенопо пли те-
ални бајпас код хроничне венске болести (1993, 
прва операција код нас), сафенопоплитеални бај-
пас код феморалне флеботромбозе (1995, прва 
операција код нас), нова техника – ендолуминална 
patch пластика збрињавања руптуре анеуризме 
каротидне артерије (1996), што је била и прва опе-
рација руптуриране анеуризме заједничке и 

унутрашње каротидне артерије без интраопера-
ционих и постоперационих компликација (1999), 
успешно хируршко истовремено лечење руптури-
ране анеуризме трбушне аорте и акутне оклузије 
унутрашње каротидне артерије, што је јединствен 
пример у медицинској литератури (Acta Chirurgica 
Iugoslavica, 2009, вол. 56, стр. 101), дијагностика и 
хируршко лечење венских анеуризми, хируршко 
лечење васкуларних малформација итд.

Био је главни организатор и председник два 
конгреса из флебологије с међународним 
учешћем (2007, 2009).

До 30. јуна 2016. године објавио је 397 научно-
стручних публикација и одржао 26 предавања 
по позиву. Био је руководилац два научноистра-
живачка домаћа пројекта: Избор и значај меди-
каментозне терапије у хируршком лечењу пери-
ферне васкуларне инсуфицијенције (1990–1995) 
и Ургентна васкуларна обољења и повреде крв-
них судова (1995–2001). Учесник је два актуелна 
научноистраживачка пројекта (анеуризме тр-
бушне аорте и фактори ризика хипертензије) и 
једног међународног научног пројекта (избор 
поступка затварања лапаротомне ране после 
операције анеуризме трбушне аорте). Аутор је 
око 50 поглавља у уџбеницима из хирургије и 
васкуларне хирургије. Био је главни уредник уџ-
беника Васкуларна хирургија (2004), Прва помоћ 
(2008, 2012), Хирургија за студенте медицине 
(2008, 2013) и Практикум из хирургије (2013) и 
монографија Наставне базе Катедре хирургије 
1923–2008 и Наставне базе Катедре хирургије 
– Teaching Hospitals: 1923–2013. Самостално је 
написао књиге Тромбоза дубоких вена (1996) и 
Болести вена (1998). Уџбеник Хирургија, чији је 
био главни уредник, 2014. године добио је прес-
тижну награду Града Београда као најбоље дело 
из медицине за 2013. годину. Према подацима из 
базе Pubmed, његови радови су цитирани 302 
пута (до 2009), односно 91 пут према подацима 
Универзитетске библиотеке у Београду.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим стручним удружењи-
ма. Члан је Српског лекарског друштва од 1976. 
године, његове Хируршке секције (1983) и 
Секције за васкуларну хирургију и ангиологију 
(1985), Удружења кардиоваскуларних хирурга 
Србије (члан Управног одбора) и Југословенског 
удружења атериосклерозе (члан Надзорног од-
бора). Био је оснивач и први председник Удру-
жења флеболога Србије и Црне Горе (2003) и 
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Удружења флеболога Србије (2011). Био је та-
кође председник Етичког комитета Клиничког 
центра Србије у три мандата.

Члан је European Society for Vascular and Endo-
vascular Surgery, International Society of Angiology, 
International College of Angiology, где је изабран за 
Fellow of the Scientific Council of the International 
College of Angiology 1997. године (jeдина FICA ти-
тула у Србији), и International Union of Flebology 
(2006). Почасни је члан Балканског венозног фо-
рума (2009) и члан Одбора Европског венозног 
форума (2013).

Чланство у уређивачким одборима часопи-
са. Члан је редакције међународног часописа 
Phlebology and Limphology.

Чланство и активности у Академији ме-
дици нских наука Српског лекарског дру штва. 

За ванредног члана Академије медицинских на-
ука изабран је 2006. године, а за редовног члана 
2013. Одржао је приступно предавање у 
Академији под називом Ulcus venosum – етиопа-
тогенеза, клиника и хируршко лечење. Написао 
је и организовао писање биографија преминулих 
чланова Академије за ову публикацију.

Награде и признања. Добитник је неколико 
признања Српског лекарског друштва: Захвал-
нице (1987), Плакете (1996) и Плакете „Златно 
перо“ (2014). Медицински факултет Универ-
зитета у Београду доделио му је Повељу (1996, 
2008) и Плакету (2013) за унапређење наставе, 
научноистраживачког рада и издавачке делатнос-
ти. Добитник је Плакете поводом седамдесетого-
дишњице оснивања и рада Друге хируршке кли-
нике (2016).

Подаци о проф. др Живану Максимовићу могу се наћи у публикацијама: Јевтић М. Праг здравља – разговори 
са Живаном В. Максимовићем. Београд: Београдска књига; 2014. и Јевтић М. Праг здравља 2 – разговори са 
Живаном В. Максимовићем. Београд: Београдска књига; 2016.

Проф. др Љубица Ђукановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
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Основни биографски подаци. Небојша 
Паунковић је рођен 3. фебруара 1942. године 
у Зајечару. Отац му је био лекар (фтизиолог), а 
мајка професор немачког језика. Основну шко-
лу и гимназију завршио је 1960. године у родном 
граду. На Медицинском факултету Универзитета 
у Београду дипломирао је 1965. године с просеч-
ном оценом 8,95. Током студија био је демонстра-
тор за предмет Анатомија (1963–1965).

Стручно и научно усавршавање. Специја-
лизацију из интерне медицине завршио је 1974, а 
из нуклеарне медицине 1984. године у Београду. 
Магистарску тезу одбранио је 1975, а докторску 
дисертацију под насловом Испитивање функ-
ционе тиреоидне резерве болесника од хиперти-
реозе лечених радиоактивним јодом 1977. годи-
не на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду. Звање примаријуса стекао је 1983. 
године.

Избор у наставничка и научна звања и 
наставна делатност. У звање вишег научног са-
радника Медицинског факултета Универзитета 
у Београду изабран је 1990. године. Био је мен-
тор у изради магистарских теза и докторских 
дисертација и члан испитних комисија за од-
брану ових радова на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду.

За редовног професора предмета Менаџмент 
у здравству на Факултету за менаџмент 
„Мегатренд“ универзитета у Београду изабран је 
14. априла 2006. године. Био је ментор у изради 
магистарских радова и докторских дисертација 
из области менаџмента у здравству и члан испит-
них комисија за њихову одбрану. У једном ман-
дату је био продекан на Факултету за менаџмент.

Стручна делатност. Цео свој радни век про-
вео је у Здравственом центру у Зајечару. Био 
је оснивач и у неколико мандата руководилац 

Службе за нуклеарну медицину овог здравстве-
ног центра. У једном мандату био је начелник 
Интернистичке службе, а у два мандата дирек-
тор болнице Здравственог центра. Пензионисан 
је 2005. године. Од 2006. ради у властитој меди-
цинској установи, Поликлиници „Паунковић“ у 
Зајечару.

Научна делатност. Објавио је три рада у ме-
ђу народним часописима индексираним у Journal 
Citation Reports, два у часописима индексираним 
у бази MEDLINE, 89 радова у домаћим часопи-
сима, четири рада у осталим часописима, док је 
26 радова саопштио на скуповима у иностран-
ству и публиковао их у виду сажетака. Његови 
радови су цитирани 133 пута (Хиршов индекс 
3). Аутор је три монографије, четири поглавља 
у монографијама и два поглавља у међународ-
ним уџбеницима. Одржао је четири предавања 
по позиву. Био је руководилац једног научноис-
траживачког пројекта.

Више од 30 година научног и стручног рада 
посветио је истраживањима патофизиологије и 
обољења тиреоидне жлезде. То је био и предмет 
његове магистарске тезе, докторске дисертације 
и око 70 радова, од којих је 18 саопштено и пуб-
ликовано у иностранству. Објављено је неколи-
ко методолошких приступа, испитано неколико 
дијагностичких метода и дати су бројни подаци 
о тиреоидном морбидитету. Ипак, вероватно 
најзначајнији извештај је епидемиолошке при-
роде: опис и анализа епидемијског испољавања 
имуногене хипертиреозе у Тимочкој Крајини у 
периоду 1994–1996. године, који је објавио аме-
рички часопис Thyroid.

Много пажње је посветио клиничко-лабора-
торијској корелацији различитих дијагностич-
ких метода, што је сматрао основом сваке дијаг-
ностичке гране, а посебно нуклеарне медицине. 

Прим. др Небојша Паунковић 

Члан Aкадемије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 1998. 

Виши научни сарадник Медицинског факултета 
Универзитета у Београду од 1990. 
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Предмет проверавања су били многи тестови, 
међу којима и тест за постављање дијагнозе ти-
реоидних обољења, шећерне болести, обољења 
срца и плућа, болести бубрега, а посебно за дија-
гнозу и праћење акутног вирусног хепатитиса. 
Резултати су саопштавани на домаћим и међуна-
родним скуповима и публиковани у часописима 
и књигама (више од 60 радова).

Истраживања др Паунковића су допринела 
развоју сопствених метода. Развио је и објавио 
тест динамске сцинтиграфије штитасте жлезде 
радиоактивним технецијумом, те разрадио ме-
тоду за добијање компонената за радиорецеп-
торски тест за тиреотропин и тиреостимулант-
на антитела. Посебно је озбиљно критикована 
дотад стандардна метода за одређивање ТРХ 
у периферној крви, па је разрадио оригиналну 
методу за заштиту бубрежног паренхима од ду-
гоживућег изотопа радиоактивне живе.

Чланство и активности у Српском лекар-
ском друштву и другим удружењима. Члан је 
Српског лекарског друштва и његове Секције 
за нуклеарну медицину и Секције за ендокри-
нологију. У неколико мандата био је председ-
ник зајечарске подружнице Српског лекарског 
друштва и подружнице Тимочког региона. Члан 
је Удружења за нуклеарну медицину Србије. 
Био је председник Југословенског удружења за 
нуклеарну медицину и члан Европског тироид-
ног удружења и Европског удружења за нукле-
арну медицину.

Чланство у уређивачким одборима часо-
писа. Био је иницијатор и дугогодишњи главни 

и одговорни уредник Тимочког медицинског 
гласника. Члан је уређивачког одбора часописа 
Hellenic Journal of Nuclear Medicine и Reviewer for 
THYROID, те Истраживачког одбора саветника 
(Research Board of Advisors) Америчког биограф-
ског института (American Biographical Institute).

Чланство и активности у Академији меди-
цинских наука Српског лекарског друштва. За 
ванредног члана Академије медицинских наука 
изабран је 1998, а за редовног члана 2016. године. 
Активно учествује у раду Научне групе за пре-
вентивну и мултидисциплинарну медицину. У 
марту 2006. године организовао је научни скуп 
Академије с међународним учешћем Аутоимуна 
тиреоидна стимулација у хипертиреози пово-
дом 50 година од открића ЛАТС.

Награде и признања. Добитник је бројних 
признања за рад у струковним организацијама, 
међу којима се издваја Годишња награда Српског 
лекарског друштва за организацију здравствене 
службе (1983), звања ендокринолога, које му је 
доделило Југословенско удружење ендокрино-
лога, и неколико повеља, диплома и захвални-
ца. Добитник је и Награде „Милован Антић“ 
за најбољи рад објављен у страним часописи-
ма, Награде „Сунчани сат“, Клиничког центра 
Србије и листова Viva и Политика за истражи-
вачки рад са групом истраживача из области ти-
реоидологије, и Годишње награде ослобођења 
Зајечара.

Одликован је Орденом рада са златним вен-
цем и Орденом заслуга за народ са сребрним 
зрацима.
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