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Овај чланак представља трећи у низу написа, зас-
нованих на говору, који је санитетски бригадни ђенерал
др Војислав С. Поповић, ондашњи управник Војно-
хигијенског завода Главне војне болнице (ГВБ) у Бео-
граду одржао 18. децембра 1938. године приликом обе-
лежавања „стогодишњице војне болнице и тридесето-
годишњице оснивања Главне војне болнице“. У првом
наставку пренесени су делови говора, који се односе на
организацијско-формацијске трансформације београд-
ских војних болница у периоду 1836−1938. године (1).
У другом наставку дат је онај његов одломак, у коме је
приказан историјат развоја пријемног и хируршког
одељења (2). Др Поповић у наставку говори о историја-
ту осталих одељења хируршких грана.

„Очно одељење. Очно одељење је основано још
1903. године у саставу Дунавске војне болнице. Међу
првим специјалистима после хирурга наша војска до-
бија специјалисту за очне болести у личности сада са-
нитетског бригадног ђенерала у пензији др Жарка Трп-
ковића, који је такође био један од оних наших лекара,
које је у своје време санитетски пуковник др Михајло
Марковић послао у иностранство ради специјализације.
Др Трпковић, као први шеф Очног одељења Дунавске
војне болнице, под тешким приликама али са пуно  ус-
пеха, водио је Одељење од његовог постанка па све до
краја 1934. године, када Одељење предаје санитетском

пуковнику др Милораду Цветојевићу, који Одељење
модерно уређује и успешно води и данас.“

У другим историјским изворима постоје подаци да
српска војна офталмологија има и старије корене од
оних о којима говори ђенерал др В. С. Поповић. Тако
се, на пример, у монографији Војномедицинске акаде-
мије из 1985. године, наводи да „војна офталмолошка
служба у Београду започиње крајем XIX века“ (3). Наи-
ме, тада млади офталмолог из грађанства др Ђорђе П.
Нешић, иначе касније чувени професор офталмологије
и управник Очне клинике Медицинског факултета
Универзитета у Београду, оснива прво Очно одељење
Дунавске војне болнице, која се до пресељења на Запа-
дни Врачар 1909. године налазила у једноспратној ста-
рој турској згради у Улици краља Милутина.

Детаље о начину функционисања Очног одељења,
али и читаве тадашње војне болнице налазимо у сећа-
њима проф. др Ђорђа П. Нешића, које је изнео у непуб-
ликованом говору, одржаном у ВМА 29. априла 1954.
године, приликом свечаног отварања Клинике за очне
болести ВМА. У том тексту налазимо и следеће: „У
другој трећини приземља налазило се Очно и Зубно
одељење, до њега соба за лекаре, а поред ње кабинет
управника“ (4). Из тога произилази да су ова два оде-
љења у то време делила исту просторију. Убрзо се, ме-
ђутим, очна амбуланта преселила у засебну, већу прос-
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торију. У њој су вршене и мање хируршке интервенци-
је, док су веће обављане у операционој  сали Хирур-
шког одељења, на коме су офталмолошки болесници
били смештени  (3).

Сл. 1 − Санитетски ђенерал др Сава В. Поповић
(1871−1944), управник Главне војне болнице до 1933.
год. а од 1933. до 1935. год. Начелник санитетског оде-

љења у Министарству војске и морнарице

Иначе, проф. др Ђорђе П. Нешић рођен је 1873. го-
дине, основну школу завршио је у Лозници, а гимназију
у Шапцу. После матуре 1890. године уписује се на Ме-
дицински факултет у Москви, на наговор своје рођаке,
удате за професора окулистике др Адријана Алексан-
дровича Крјукова, који је у време српско-турског рата
1876. године као млад лекар радио у руској лекарској
мисији на дринском ратишту. По дипломирању 1896.
године, др Нешић остаје још две године у Москви на
специјализацији код проф. Крјукова. По повратку у Ср-
бију и одслужењу војног рока, др Нешић оснива поме-
нуто Очно одељење, вероватно 1899. године. Од 1901.
године прелази у цивилну службу на место шефа Очног
одељења Државне болнице на Палилули (5). Тачна го-
дина оснивања Очног одељења (које се у неким исто-
ријским текстовима помиње као Очна амбуланта) Ду-
навске војне болнице није позната, мада се у том кон-
тексту понегде помиње и 1897. година (6). Напред на-
ведене цртице из биографије проф. Нешића, међутим,
демантују тај датум, пошто би он у Србију, по свршетку
двогодишње специјализације могао да се врати тек
1898. године (5). Ако се томе дода и време потребно за
одслужење војног рока, вероватније је да је др Нешић
оформио то одељење 1899. године.

Сл. 2 − Санитетски официри у строју поводом славе
ГВБ.

С лева: Санитетски пуковник др Вацлав Јелинек, шеф Зубног
одељења; Санитетски бригадни ђенерал др Жарко Трпковић,
шеф Очног одељења; Санитетски ђенерал др Жарко Рувидић,
начелник санитетског одељења Министарства војске и морна-
рице; Санитетски бригадни ђенерал др Ђорђе Протић, управ-
ник ВХЗ; Санитетски бригадни ђенерал др Александар Мар-
ковић, шеф Рендгенолошког одељења; Санитетски пуковник
др Ђуро Новаковић; Санитетски пуковник др Ђорђе Борисав-

љевић, шеф Одељења за ухо, грло и нос.

Поменути проф. Крјуков био је значајан за едука-
цију и другог српског војног окулисте, др Жарка Г. Тр-
пковића. Наиме, приликом једне посете Москви, проф.
Крјуков је замолио ондашњег начелника војног саните-
та, пуковника др Михајла Марковића, да му упути на
специјализацију једног војног лекара. Избор је пао на
др Трпковића, па је тако београдска војна болница, по-
ред специјалиста хирургије, добила и свог првог спе-
цијалисту офталмолога (7).

Сећања самог ђенерала др Ж. Г. Трпковића, међу-
тим, потврђују да је формално Очно одељење Опште
војне болнице у Београду основано 1903. године и да се
налазило у приземљу првог павиљона комплекса бол-
ничких зграда. Др Трпковић даље наводи да је Одељење
у то време располагало са „три велике болесничке собе,
једном канцеларијом за тачна испитивања, амбулато-
ријом, операционом собом, кухињом и купатилом.“ Из
тог извештаја види се да је Одељење имало 40 болесни-
чких постеља и да је било модерно опремљено (8). Ова-
кви наводи уносе додатну конфузију у већ претходно
назначену полемику о години оснивања првог Очног
одељења београдске војне болнице, када су као потен-
цијалне године навођене 1897. и 1899. Могуће је да је
др Трпковић, радећи у много већим и боље уређеним
просторијама, сматрао да је у периоду пре 1903. године,
односно пре његовог доласка за шефа Одељења, офтал-
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молошка служба у Дунавској војној болници постојала
само на нивоу очне амбуланте. Са формалне тачке гле-
дишта, овакав приступ није прихватњив, будући да у
свом говору из 1954. године проф. др Ђ. П. Нешић јасно
каже, описујући изглед своје ординације: „До прозора
се налазио мали четвртаст сто са неколико парчића исе-
чене хартије - рецепата са жигом „Војна болница“ и до-
датком „Очно одељење“.

„Одељење за лечење ува, грла и носа. До 1910.
године у нашој војсци није било специјалиста за болес-
ти уха, грла и носа и ове болести су лечене углавном на
спољашњем одељењу дотичних болница и тек 1910. го-
дине у Општој војној болници отвара се и ово одељење
са првим шефом Одељења санитетским поручником др
Љубомиром Вуловићем, који води Одељење до 1913.
године, када на његово место долази резервни санитет-
ски мајор др Драгољуб Шрага, који се активира и води
Одељење до 1915, када је и умро. Од 1915. до новембра
1918. године рад у Одељењу је прекинут услед окупа-
ције земље од стране непријатеља. Од 1919. до 1927.
године Одељење у саставу Опште војне болнице и Ста-
лне војне болнице Прве армијске области води хоно-
рарни, а затим контрактуални војни лекар др Моша Ал-
калај, а од 1927. године до данас санитетски пуковник
др Ђорђе Борисављевић.“

Податак по коме је Ларинголошко одељење (како су
га тада звали) Опште војне болнице наводно основано тек
1910. године, није сасвим у сагласности са другим исто-
ријским изворима. Наиме, наш први војни оториноларин-
голог, др Љубиша Вуловић (1879-1953) завршио је спе-
цијализацију код проф. др Френкела још 1905. године,
када је, по др Владимиру Станојевићу, „постављен за пр-
вог шефа основног одељења своје струке у Војној болни-
ци у Београду“, при чему се вероватно мисли на Дунав-
ску војну болницу. Др Станојевић такође наводи да је др
Вуловић, са места шефа Одељења Опште војне болнице и
из активне војне службе, отишао половином 1912. године
(по ђенералу др В. С. Поповићу 1913. године), када је по-
стављен за шефа Ушног одељења Опште државне болни-
це у Београду. Иначе, др Вуловић је, у периоду од 1924.
до 1941. и од 1944. године до 1948. године, када је и пен-
зионисан, био професор Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду (9). Могуће је да је радио као оторино-
ларинголог и пре оснивања Опште војне болнице 1909.
године, али без формално основаног одељења. У том
смислу је и већ објављени део говора ђенерала др В. С.
Поповића из 1938. године, у коме при набрајању одеље-
ња новоизграђене Опште војне болнице нема и Ларинго-
лошког одељења (10). Стога је могуће да је исто званично
основано 1910. или чак 1911. године. У сваком случају,
нетачан је податак др Поповића да „до 1910. године у
нашој војсци није било специјалисте за болести уха, грла
и носа“, пошто је др Вуловић то био још од 1905. године.

Наследник др Вуловића, на месту шефа Одељења у
Општој војној болници у периоду 1912. (или 1913.) −
1915. године, санитетски мајор др Драгољуб Шрага, био

је иначе први специјалиста отоларингологије у Србији и
шеф првог Одељења за ОРЛ које је 1893. године осно-
вано у Општој државној болници у Београду. Др Шрага
је најпре био резервни санитетски официр, који се по-
том активирао у чин мајора (11).

Др Ђорђе Борисављевић, потоњи шеф Одељења
(које се те 1930. године не зове више Ларинголошко, већ
Одељење за болести уши, носа и грла), међутим, као го-
дину оснивања Одељења наводи 1911. Оно се налазило
на II Унутрашњем одељењу, а затим у Очном павиљону и
састојало се из једне собе која је служила као амбуланта
за преглед болесника и за амбулантне операције као и из
две болесничке собе са 27 постеља. Подизањем спрата
над Очним павиљоном, Одељење је добило већи простор
и могло је да смести 50 болесничких постеља. Имало је
своју операциону салу са собом за стерилизацију, велику
амбуланту, собу за зрачење и електротерапију. Од опре-
ме, др Борисављевић наводи најмодерније апарате за зра-
чење (Solux лампа за зрачење синуса и Wessely лампа за
лечење туберкулозе гркљана) (11).

„Одељење за болести уста и зуба.  Прва зубна
станица у Српској војсци основана је 1904. године у
саставу Дунавске војне болнице и смештена је била у
једну собу касарне 7. пешадијског пука, где је остала
све до 1910. године. Шеф ове станице и једини њен
лекар био је санитетски капетан др Милош Поповић.
Године 1910. зубна станица улази у састав Опште вој-
не болнице и смешта се у једну собу на Очном оде-
љењу, чији је шеф у то време санитетски мајор др
Жарко Трпковић вршио и дужност шефа Зубне стани-
це. Почетком 1912. године мајор др Трпковић предао
је Зубну станицу санитетском капетану др Јовану Ни-
колајевићу, специјалисти за болести зуба и уста, који
је станицу водио до балканских ратова. За време Бал-
канског и Српско-бугарског рата и после овог до краја
1913. године, уређено је у Петој резервној болници у
Београду у згради основне школе код Саборне цркве
Одељење за лечење повреда уста и вилица. Вођење
овог одељења поверено је зубном лекару добровољцу
др Атанасију Пуљи. Одмах по доласку наше војске у
Београд Зубна станица је поново инсталирана на Оч-
ном одељењу, где је и раније била, а са инструменти-
ма и материјалом, који је остао од америчке мисије,
која је радила у Београду за време Светског рата. Од
1920. године Зубну станицу у Општој војној болници
води санитетски пуковник др Миливоје Петровић све
до 26. априла 1930. године, када одлази у пензију и
дужност шефа Одељења за зубне болести у Главној
војној болници прима санитетски мајор др Отокар Во-
трубец, који на тој дужности остаје до 25. октобра
1931. године када умире, а дужност шефа од 26. окто-
бра до 8. децембра 1931. године врши шеф Очног
одељења санитетски бригадни ђенерал др Жарко Трп-
ковић. Од 8. децембра до данас Одељење, потпуно оп-
ремљено и снабдевено, успешно води санитетски пу-
ковник др Вацлав Јелинек.“
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Сл. 3 − Санитетски пуковник др Миливој Петровић
(1877−1938) шеф Зубног одељења ГВБ од 1920−1930.

године.

Сл. 4 − Санитетски мајор др Отомар Вотрубец шеф
Зубног одељења од 1930−1931. године.

Иако се, не само у говору ђенерала др В. С. Попо-
вића, већ и у неким другим историјским изворима, ос-
нивање стоматолошке службе у београдској војној бол-
ници везује за 1904. годину (12, 13), подсећамо да смо у
коментару текста о историји настанка и развоја офтал-
мологије у београдској војној болници, поменули да је,
вероватно 1899. године, проф. др Ђорђе Нешић водио
ту амбуланту „у просторији у којој је истовремено била
и ординација војног зубара“  (3). Будући да је то, по ђе-
нералу др Владимиру Станојевићу, било крајем XIX ве-
ка, односно по повратку са специјализације из Москве и
одслужењу војног рока проф. др Ђорђа Нешића (5),
може да се закључи да је стоматологија као дисциплина
била заступљена у српском војном санитету већ 1899.
године, а можда и раније. Вероватно је да се ови ранији
датуми не узимају у званичној историографији као ва-
лидни због одсуства архивске грађе или због формациј-

ске неуређености или неутемељености тих зачетака вој-
не стоматологије.

У већ на више места цитираном говору проф. др Ђ.
П. Нешића из 1954. године наводи се и ко је била особа
са којом је он крајем XIX века делио ординацију. Тај
први зубар у београдској војној болници био је поруч-
ник Фрања Нађ. Проф Нешић за њега каже: „Очно оде-
љење водио сам ја, а Зубно престарели али предобри
поручник Фрања Нађ, патрон хирургије и бабичлука.
Он се увек потписивао презименом Даниловић-Нађ“
(4). Поручник Фрања Даниловић-Нађ није био лекар,
већ лекарски помоћник, који је најпре радио самостално
као зубар, а потом као асистент др Нешића, који даље за
њега каже: „Зубне случајеве упућивао је седамдесето-
годишњем, али врло кочоперном лекарском помоћнику
поручнику Каклу (Карлу?) Липолду, који је опслуживао
гарнизон, а после и коњичку артилерију у Топчидеру“
(4). Остаје нејасно да ли је поручник Липолд био у сас-
таву персонала београдске војне болнице, али у сваком
случају вреди од заборава отргнути поручнике Нађа и
Липолда, односно два имена, која су пре др Милоша Ђ.
Поповића представљали зачетак стоматолошке службе
у београдској војној болници.

Наведеним значајним датумима свакако треба до-
дати и 1. април 1930. године, када је са преименовањем
Сталне војне болнице I армијске области у ГВБ, дота-
дашња Зубна станица преименована у Одељење за зуб-
не болести. Према наводима тадашњег шефа Одељења
др Отомара Вотрубеца, Одељење је било смештено у
четири просторије са два ходника која су служила као
чекаонице. Др Вотрубец наводи да је било укупно шест
зубарских столица и један рендген-апарат (12).

О пиониру српске војне стоматологије др Милошу
Ђ. Поповићу, постоји податак да је рођен у Ужицу
1876. године и да је дипломирао у Бечу 1900. године,
где је специјализовао стоматологију (14). По једнима др
Поповић, иначе оснивач скаутског, соколског и антиал-
кохоличарског покрета у Србији, умро је 1954. (15), а
по другима 1956. године (13).

Док се у историјским штивима редовно међу име-
нима начелника Зубног одељења београдске војне бол-
нице помињу др Милош Ђ. Поповић (1876−1954), др
Миливоје Петровић (1877−1938) и др Вацлав Јелинек
(1883−1961) (13, 16), из тог низа изостављају се још два
имена − др Отомар Ј. Вотрубец и др Жарко Г. Трпко-
вић. Наиме, у цитираној литератури понавља се нетачан
податак да је санитетски пуковник др Миливоје Петро-
вић био начелник Одељења у периоду 1919−1934. годи-
не. Права је истина да је, како у цитираном делу говора
тврди ђенерал др В. С. Поповић, др Петровић буо на-
челник од 1920. године до 26. априла 1930. године, када
одлази у пензију. Потом дужност шефа Одељења за зубне
болести Главне војне болнице прима санитетски мајор др
Отомар Ј. Вотрубец (1881−1931), који на тој дужности
остаје све до своје смрти 25. октобра 1931. године. Затим,
привремено, ову дужност од 26. октобра до 8. децембра
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1931. године врши шеф Очног одељења санитетски бри-
гадни ђенерал др Жарко Г. Трпковић. Од тада, па надаље
Одељење води санитетски пуковник, а потом и бригадни
ђенерал, др Вацлав Јелинек. Као додатни доказ да су ови
подаци тачни, служи и чињеница да је управо др Вотру-
бец, потписан као в.д. шефа Одељења, био аутор текста
из 1930. године о настанку и развоју стоматологије у бео-
градској војној болници (12).

Из персоналног досијеа сазнајемо да је др Отомар (а
не Отокар, како наводи ђенерал др В. С. Поповић) Вот-
рубец био Чех по народности, рођен 20. априла 1881. го-
дине у Маркоушевцима, округ Трутнов, Чешка. Он је
службовао као војни лекар у Аустро-Угарској, а потом у
Чехословачкој. У нашу војску примљен је најпре као
контрактуални лекар (лекар по уговору), а потом је акти-
виран у чин капетана I класе 1924. године (17).

Санитетски бригадни ђенерал др Вацлав Јелинек
(1883−1961) рођен је у Худеницама у данашњој Чешкој.
Као војни стипендиста, завршио је студије медицине у
Прагу 1909. године. Радио је као аустроугарски војни

лекар у Бечу и Загребу. По завршетку Првог светског
рата, прелази у југословенску војну службу и у Војној
болници у Загребу оснива Зубну амбуланту. У ГВБ до-
лази за шефа Одељења за болести зуба 1931. године и
на тој дужности остаје све до 1941. године најпре као
пуковник, а потом у чину бригадног ђенерала (18).

Из доста опширног одломка о Одељењу за зубне бо-
лести Главне војне болнице виде се корени развоја две
садашње клинике ВМА: Клинике за стоматологију и
Клинике за максилофацијалну хирургију (15). Потреба за
овом другом настала је очито захваљујући масовној поја-
ви ратних рана лица и вилица у балканским ратовима,
ради чијег је збрињавања формирано Одељење за лечење
повреда уста и вилица, чији је начелник био наш пионир
максилофацијалне хирургије др Атанасије Пуљо (19). Из
овог одељења се 1950. године развило најпре Одељење за
максилофацијалну хирургију Клинике за болести уста,
зуба и вилица ВМА, а од 1972. године и самостална Кли-
ника за максилофацијалну хирургију (20).
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