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У првом наставку пренесени су делови говора,
који је санитетски бригадни ђенерал др Војислав С.
Поповић одржао 18. децембра 1938. године прили-
ком обележавања „стогодишњице војне болнице и
тридесетогодишњице оснивања Главне војне болни-
це“, (слика 1, 2, 3 и 4) а који се односе на организа-
цијско-формацијске трансформације те болнице то-
ком периода 1836−1938. година (1). Због дужине тек-
ста, у овом чланку доносимо оне делове ђенераловог
говора, који се односе на пријемно одељење, као и на
хируршко одељење. Ђенерал др В. С. Поповић тако
каже:

„Да сада у најкраћим потезима изнесемо исто-
ријат болничких одељења и осталих формација.

У састав Главне војне болнице улази 14 болнич-
ких одељења, апотека, болничарска чета, Војно-
хигијенски завод са пет одељења, интернат војних
питомаца медицинара, ђачка чета и реконвалесцент-
но одељење.

Пријемно одељење.  Као самостално пријемно
одељење датира од 1. априла 1930. године, када је
почела дејствовати и Главна војна болница. До тог
времена, наредбом управника болнице одређивани су

за пријем болесника поједини лекари из састава болнице.
Од 1. априла 1930. године до данас шефови пријемног
одељења били су санитетски потпуковници др Александар
Милановић, др Миленко Стефановић др Роман Федина и
санитетски мајор др Петар Лапатанов, који ову дужност и
сада врши.“

Сл. 1 − Главна војна болница у Београду
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Сл. 2 − Свечана академија поводом стогодишњице
војних болница и тридесетогодишњице Главне војне
болнице у амфитеатру ГВБ, 18.12.1938. године.
Први ред слева: Санитетски ђенерал др Ж. Рувидић, на-

челник санитета министарства војске и морнарице; санитетски
ђенерал у пензији др Ј. Стајић; професор др А. Ђ. Костић, де-
кан Медицинског факултета; армијски ђенерал Љубомир Ма-

рић, министар војске и морнарице;
Други ред; Санитетски ђенерал у пензији др М. Димит-

ријевић; Санитетски бригадни ђенерал др Рудолф Кобал, шеф
првог унутрашњег одељења ГВБ; Санитетски пуковник у пен-
зији др Лазар Генчић, хирург; Санитетски бригадни ђенерал др

А. Марковић, шеф рендгенолошког одељења

. 

Сл. 3 − Санитетски пуковник др Роман Сондермајер
(1861−1923). Први шеф хируршког одељење Војне бол-
нице у Београду, начелник санитета министарства вој-
ног од 1906−1909, први управник новосазидане Опште
Војне болнице у Београду од 1909−1912, инспектор са-
нитетски 1914−1915, начелник санитета врховне коман-
де 1916−1917, председник војно санитетског комитета

1920−1923.

Сл. 4 −Санитетски пуковник др Лазар Генчић (1868−1942),
основао хируршко одељење Војне болнице у Крагујевцу, на-
челник санитета у министарству од 1909, а у ратовима од

1912 до 1916 начелник санитета врховне команде

Из горњег одломка јасно произилази да је преимено-
вање Сталне војне болнице Прве армијске области у Глав-
ну војну болницу 1. априла 1930. године представљало,
између осталог, и велики организацијски напредак. Наиме,
поменуто Пријемно одељење представља зачетак данаш-
њег Одељења за пријем и отпуст болесника Специјалисти-
чке поликлинике ВМА (2), али и Центра хитне помоћи
ВМА.

У Архиву Санитетске службе (СнСл) пронађени су
персонални досијеи двојице шефова Пријемног одељења,
др Миленка Стевановића (а не Стефановића, како каже
ђенерал др В. С. Поповић) и др Петра Лапатанова.

Др Миленко С. Стевановић рођен је 20. марта 1896. го-
дине у Ужицу, а у чин санитетског поручника произведен је
Указом А.Ђ. бр. 29232 од 23. јула 1923. године. У чин сани-
тетског мајора произведен је Указом А.Ђ. бр. 20992 од 16.
октобра 1933. године (3) и постављен за шефа Пријемног
одељења Главне војне болнице (ГВБ), и на тој дужности је
остао од 13. новембра 1933. до 27. октобра 1935. године (4).

Др Петар В. Лапатанов рођен је 10. новембра 1878.
године у Бердјанску, Таврическа губернија, Русија. Завр-
шио је медицински факултет на Харковском универзитету
(бр. дипломе 12378). У нашу државну службу ступио је 23.
априла 1921. године Р.А. број 28603 од 15.6.1921. године
(5, 6).

Даље др Поповић наводи основне податке виталне
статистике, везане за рад Главне војне болнице у периоду
1930-1937. године.

„Кроз Главну војну болницу од 1. априла 1930. годи-
не до краја 1937. године примљено је 95120 болесника, од
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којих официра 3081, подофицира 7737, каплара и ре-
дова 82988, инвалида 247 и грађана 1067. Највише је
болесника примљено у 1935. години, а најмање у 1930.
години. Умрло је у болници од 1930. до 1937. године
закључно 766 лица. Највећи број - 125 - било је у 1937.
години, а најмањи број - 69 - у 1930. години.

Хируршко одељење. Име др Романа Сондер-
мајера у дугом низу година провлачи се као црвен
конац кроз хируршка одељења наших болница, док
најзад и Хируршко одељење Главне војне болнице
није постало његово дело, јер је он дао планове за
његову изградњу. Он је први преко свог одељења
унео у нашу војну хирургију модеран дух. Он је први
на хируршком одељењу војне болнице провео поделу
на асептично и септично лечење и на тај начин сво-
јим успелим операцијама у многоме допринео да се
створи велико, готово неограничено поверење код
нашега народа у позитивну хирургију. Овај добар
глас са успехом су ширили и доцније наши војни хи-
рурзи. После санитетског пуковника др Сондермаје-
ра за шефа Хируршког одељења долази санитетски
пуковник др Чеда Ђурђевић, који на том положају
остаје од 1910. до 1914. године.

За време балканских ратова Хируршко одељење
Опште војне болнице било је подељено у два одеље-
ња. Прво одељење водио је шеф чешке мисије проф.
Рудолф Једличка, ванредни професор хирургије у
Прагу, који је са собом довео екипу од 6 лекара и
огромну количину санитетског материјала, тако да је
одељење било у сваком погледу способно да укаже
најбољу помоћ, како у стручном, тако и у материјал-
ном погледу. Друго хируршко одељење водио је поз-
нати берлински хирург проф. Рудолф Клап и резул-
тати рада овог одељења нису ништа мањи били од
рада Првог одељења.

Године 1915. Хируршко одељење Опште војне
болнице води одлични хирург др Рајан у име амери-
чког Црвеног крста. Својим преданим стручним ра-
дом, он је веома много задужио српски народ.

После Светског рата, Одељење поново прима
санитетски пуковник др Чеда Ђурђевић и води га до
1921. године, када га предаје санитетском пуковнику
др Михајлу Петровићу, који је у Одељење унео своју
необичну марљивост, веома савестан рад и своје ве-
лико искуство, стечено у минулим ратовима. Његова
необична енергија дозвољавала му је да, поред вели-
ког редовног посла, успешно одржава у изграђеној
слушаоници Хируршког одељења и предавања сту-
дентима медицине као ванредни професор за Катедру
пропедевтичке хирургије.

Године 1929. дужност шефа Одељења прима са-
нитетски капетан I класе др Светозар Николајевић,
који је савесно и успешно продужио вођење Одеље-
ња. Новембра 1933. године указује се потреба да се
Одељење подели у два одељења и посао у стручном
погледу детаљизира. Одељење се дели на Хируршко-

ортопедско одељење и Хируршко-уролошко одељење. Ово
друго и данас води санитетски потпуковник др Светозар
Николајевић, а за начелника Хируршко-ортопедског оде-
љења поставља се санитетски потпуковник др Радован
Данић, који и данас поред савесног и стручног рада на
свом одељењу, успешно обавља и дужност наставника за
ратну хирургију на београдском Медицинском факултету.

Обилан и интензиван рад на хируршком одељењу ја-
сно се види из следећих цифара: од 1930. до краја 1937.
године извршено је 10 681 асептичних операција, поред
огромног броја других хируршких интервенција.“

Из овог дела излагања ђенерала др В. С. Поповића
издвојили бисмо, пре свега, јављање супспецијалистичких
подела у Хируршком одељењу 1933. године. Тада су фор-
мирана два одељења, која су се, поред опште хирургије,
бавили и ортопедском, односно уролошком хирургијом. У
наставку тога тренда, данас, не рачунајући још тада изд-
војене претече Клинике за очне болести, Клинике за ОРЛ
и Клинике за стоматологију, у ВМА постоје и следеће хи-
руршке клинике: Клиника за општу и васкуларну хирур-
гију, Клиника за ортопедију, Клиника за урологију, Кли-
ника за неурохирургију, Клиника за кардиоваскуларну и
грудну хирургију, Клиника за пластичну хирургију и опе-
котине и Клиника за максилофацијалну хирургију. Друга
значајна чињеница је учешће у настави за студенте меди-
цине више угледних војних хирурга ГВБ у звању профе-
сора Медицинског факултета Универзитета у Београду (др
Чеда Ђурђевић, др Михајло Петровић, др Радован Данић).
И трећа, можда најважнија напомена, односи се на прес-
тиж војне хирургије и војних хирурга код становништва
Краљевине Србије, односно Краљевине Југославије. Ово
поверење у наше војне хирурге, изграђивано деценијама
самопрегорним и савесним радом плејаде хирурга од др
Романа Сондермајера преко др Чеде Ђурђевића, др Михај-
ла Петровића, др Светозара Николајевића и др Радована
Данића, одржале су и генерације наших учитеља и савре-
меника у ВМА (професори Папо, Бервар, Ђукнић и многи
други) све до данас. Из најранијих почетака развоја српске
војне хирургије издвајамо биографије хирурга, најзначај-
нијих за оснивање и унапређење Хируршког одељења
Опште, односно касније Главне војне болнице у Београду.

Први хирург у Србији, и уједно најзаслужнији за раз-
вој хирургије у војном санитету, био је санитетски пуков-
ник др Роман Сондермајер (1861−1923). Пољак по народ-
ности, од мајке Пољакиње и оца Баварца, рођен је 28. феб-
руара 1861. године у Черновици, Буковина (7). Др Сон-
дермајер је дипломирао на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Кракову, где је и остао као асистент Хируршке
клинике код чувеног професора Микулича. Године 1889.
дошао је у Србију на позив ондашњег начелника војног
санитета пуковника др Михајла Марковића (8). Међу гла-
вне заслуге др Сондермајера убраја се увођење принципа
асептичне хирургије и бесплатног хируршког збрињавања
„просутости“ (киле) код војних обвезника, чиме је знатно
повећан број лица способних за активну војну службу, али
и радно способног становништва (9). Међу одговорним
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дужностима које је обављао, истичу се: управник
Опште војне болнице (1909−1912. и 1919−1920. го-
дине), начелник санитета Прве армије (1920−1922.
године) и начелник санитета Министарства војног
(1912−1913. и 1916−1917. године). Умро је у Београ-
ду 31. јануара 1923. године (9, 10).

Санитетски бригадни ђенерал др Чеда Ђурђевић
(1866−1940) по завршетку гимназије у Крагујевцу
1886. године уписао се као војни стипендиста на Ме-
дицински факултет Универзитета у Бечу. Завршивши
студије на време и са одликом, враћа се у Србију
1893. године. По обављању бројних одговорних ду-
жности у војном санитету и дипломатској служби,
1897. године одлази на специјализацију хирургије у
Беч, на клинику чувеног професора Гусенбауера. Са
звањем хирурга, враћа се у земљу 1899. године и ос-
нива Хируршко одељење у Војној болници у Зајеча-
ру. У исто време, у дивизијским војним болницама
ради читава плејада српских војних хирурга: др Ро-
ман Сондермајер у Београду, др Лазар Генчић (Сл. 4)
у Крагујевцу, др Михајло Петровић у Нишу и др Јор-
дан Стајић у Ваљеву. По формирању Опште војне
болнице у Београду 1909. године, др Ђурђевић је по-
стављен за шефа Хируршког одељења. Током бал-
канских ратова и Првог светског рата обавља одго-
ворне дужности на фронту, а на место шефа Хирур-
шког одељења враћа се 1918. године. Почетком 1920.
године постављен је на место управника Опште војне
болнице и на том положају остаје до 1928. године
(11). Од 1922. до пензионисања 1929. године био је
ванредни професор ратне хирургије и управник Ин-
ститута за ратну хирургију Медицинског факултета
Универзитета у Београду (12).

Санитетски пуковник др Лазар Д. Генчић
(1867−1942) рођен је 30. априла 1867. године у Заје-
чару (13). Дипломирао је као војни питомац на Ме-
дицинском факултету у Бечу 1892. По завршетку
специјализације хирургије код професора Гусенбауе-
ра (1895−1897. године) оснива Хируршко одељење
Војне болнице у Крагујевцу. Од 1909. године обав-
љао је више одговорних дужности у војном санитету
Краљевине Србије. Први пут је пензионисан 1914.
године, али је због избијања Првог светског рата исте
године реактивиран. Пензионисан је по други пут
после завршетка Првог светског рата 1921. године
(14).

Санитетски пуковник др Јордан Т. Стајић
(1868−1949) рођен је у Врању. Школовао се о влас-
титом трошку у Бечу, где је дипломирао на Меди-
цинском факултету 1896. године и потом као војни
стипендиста завршио 1898. године специјализацију
хирургије код професора Гусенбауера. Потом фор-
мира Хируршко одељење Војне болнице у Ваљеву.
За долазак др Стајића на место начелника санитета
Министарства војске и морнарице Краљевине Југос-
лавије, како у свом говору тврди и ђенерал др В. С.

Поповић, везује се и формирање Главне војне болнице,
као праве претече данашње ВМА. Био је оснивач и први
уредник војномедицинског научног и стручног часописа
Војносанитетски гласник од 1930. године до пензиониса-
ња 1933. године (14).

Санитетски бригадни ђенерал др Михајло Петровић
(1863-1934) рођен је у Горњим Карловцима у данашњој
Хрватској 9. новембра 1863. године. Био је једна од најз-
начајнијих фигура српске војне хирургије. Учествовао је у
балканским и у Првом светском рату као референт саните-
та дивизије. Обављао је дужност шефа Хируршког одеље-
ња Војне болнице у Нишу и Прве пољске армијске болни-
це у Драгоманцима на Солунском фронту (15). Као хирург
одликовао се радикалним приступом третману ратне ране
са раним дебридманом још у предњим линијама и посебно
истицањем значаја антисепсе и асепсе у њеном лечењу
(16). Хируршку каријеру је започео као асистент чувеног
хирурга др Војислава Суботића, професора Медицинског
факултета Универзитета у Београду. Као што и сам ђене-
рал др В. С. Поповић, али и други извори говоре, др Пет-
ровић је од 1921. године до своје смрти 1934. године био
најпре ванредни професор (1921−1926), а потом хонорар-
ни професор хируршке пропедевтике и управник Хирур-
шке пропедевтичке клинике на истом факултету. Умро је у
Београду 4. августа 1934. године (12, 17).

Санитетски пуковник др Светозар Д. Николајевић
(1892−1955) рођен је 27. јуна 1892. године у Београду. За-
почео је студије медицине у Бечу (1911−1914. године),
прекида их због избијања Првог светског рата, када се
придружује српском војном санитету као медицинар. Сту-
дије завршава од 1919−1921. на Медицинском факултету
Универзитета у Прагу, Чехословачка. У периоду од 1. ја-
нуара 1922. године до 31. децембра 1924. године специја-
лизира хирургију у Прагу. Од 1. јануара 1925. до 24. авгу-
ста 1927. године обавља дужност лекара Хируршког оде-
љења Државне болнице у Београду и асистента Хируршке
клинике Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду. Указом Ађ. Бр. 33708 од 24. октобра 1927. године пре-
води се из резерве у активну војну службу у чин санитет-
ског капетана I класе (18). Од 1927−1929. године шеф је
Хируршког одељења у Дринској војној болници у Ваљеву.
По одласку др Михајла Петровића са дужности шефа Хи-
руршког одељења на положај управника Сталне војне
болнице I армијске области (од 1930. године Главна војна
болница), др Николајевић је постављен на ту функцију као
в. д. шефа Одељења. Од 25. новембра 1933. године, после
поделе јединственог Хируршког одељења, постаје шеф I
хируршког одељења ГВБ, односно Хируршко-уролошког
одељења (Указ Ађ. Бр. 20992 од 16. октобра 1933. године
(19).  На овој дужности др Николајевић остаје до избијања
Другог светског рата 1941. године. Од 1942-1943. године
био је у немачком заробљеништву, а 1944. године врши
дужност лекара у ГВБ. Доласком ЈА у Београд 20. октобра
1944. године добровољно приступа ЈА, где до 15.децембра
1945. врши дужност шефа Хируршког одељења ГВБ, када
је и пензионисан у чину санитетског пуковника. Потом до
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смрти обавља дужност шефа Хируршког одељења
Болнице у Крушевцу. Умро је 3. јануара 1955. године
у Крушевцу (20, 21).

Санитетски пуковник др Радован Ј. Данић
(1893−?). Рођен 21. јануара 1893. године у Београду.
Од 1911−1912. године започиње студије медицине у
Минхену, Немачка. Учесник је балканских ратова
1912−1913. године као редов-медицинар. Наставља
студије медицине у Минхену 1913−1914. године,
одакле се по избијању Првог светског рата враћа као
лекар и служи у српском војном санитету од
1914−1919. године. Од 1919−1922. године обавља
специјализацију из хирургије на Медицинском фа-
култету Универзитета у Берну, Швајцарска. Због не-
достатка писаних трагова, претпоставка је да се по

завршетку специјализације хирургије у Берну др Данић
придружио војном санитету Југословенске војске, и то ве-
роватно Хируршком одељењу ГВБ, јер у њему од новем-
бра 1933. године преузима дужност шефа II хируршког
одељења, односно Хируршко-ортопедског одељења (22,
23). Године 1935. санитетски пуковник др Радован Данић
изабран је за хонорарног професора ратне хирургије на
Медицинском факултету Универзитета у Београду и у том
својству остаје до 1945. године (12). Занимљиво је да је др
Данић изабран и за ванредног професора хирургије у но-
вооснованој ВМА 1951. године, у којој од 19. јула 1954.
године обавља и функцију начелника Одељења за траума-
тологију Клинике за хируршке болести. Пензионисан је 8.
јуна 1956. године у чину санитетског пуковника (23).
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