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Проф. др ДУ ШАН КА ДО БА НО ВАЧ КИ1*, проф. др ДУ ШАН ЛА ЛО ШЕ ВИЋ3,1
проф. др РАД МИ ЛА ГУ ДО ВИЋ1, проф. др НА ДА ВУЧ КО ВИЋ1–2, 
проф. др ДУ ШКО ПАН ТЕ ЛИЋ5, проф. др МИ ЛАН БРЕ БЕ РИ НА1, 
проф. др ЂЕР ЂИ ТЕ РЕК ТУ РАЈ ЛИ ЈА1, проф. др ВЛА ДИ МИР СА КАЧ1,4, 
проф. др ГРО ЗДА НА Ј. ЧА НАК1, проф. др ВЕ СНА ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ1

1 Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ме ди цин ски фа кул тет
2 Кли нич ки цен тар Вој во ди не, Кли ни ка за па то ло ги ју и хи сто ло ги ју
3 Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ме ди цин ски фа кул тет, Па сте ров за вод
4 Кли нич ки цен тар Вој во ди не, Кли ни ка за не фро ло ги ју и кли нич ку иму но ло гију
5 Исто риј ски ар хив Гра да Но вог Са да

ГРАД СКА БОЛ НИ ЦА У НО ВОМ СА ДУ (1909–1920)

ОД СА МОГ ПО ЧЕТ КА

Ка да је на се ље Пе тро ва ра дин ски Ша нац на ле вој стра ни Ду на ва по ве-
љом aустроугарске ца ри це Ма ри је Те ре зи је про гла ше но за сло бод ни кра-
љев ски град 2. фе бру а ра 1748. го ди не под име ном Neo plan ta (ла тин ски), 
Újvidégh (ма ђар ски), Neu Satz (не мач ки), хро ни ча ри су за бе ле жи ли да је имао 
4.620 ста нов ни ка (Пу шкар, 2008; Ср бу ло вић, 2011). Срп ски жи ваљ је пре вео 
име гра да на свој је зик као Но ви Сад, а Гр ци су га на зва ли Нео фи та. 

Пре ма свим за кон ским пра ви ма и оба ве за ма ко је има ју сло бод ни кра љев-
ски гра до ви пред вла ду у Но вом Са ду по ста вио се за да так бри ге о здра вљу 
ци вил ног ста нов ни штва. До та да је бри га о здра вљу вој ске, гра ни ча ра и њи-
хо вих по ро ди ца би ла по ве ре на са ни тет ској слу жби под над зо ром та да шњих 
вој но-са ни тет ских за ко на (Pest pa tent; Pest po li zei и др.) и углав ном ори јен-
ти са на на спре ча ва ње и ле че ња за ра зних бо ле сти, ко ле ре, ку ге и ти фу са. Епи-
де ми је за ра зних бо ле сти од но си ле су ве лик број жр та ва и пре по ло вља ва ле 
број ста нов ни штва (Бре бе ри на, 2014). По сто ја ле су вој не бол ни це а ци ви ли 
су се углав ном ле чи ли по ку ћа ма. На род на ме ди ци на, тра вар ство и ра нар ство 
би ли су укљу че ни у ле че ње бо ле сних и по вре ђе них. По ро диљ ство и бри га о 

* du san ka.do ba no vac ki@mf.un s.ac .rs 

UDC 614.39(497.113 Novi Sad)”1909/1920”
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де ци би ли су пре пу ште ни ет но ме ди цин ским мо гућ но сти ма. Са раз во јем 
гра да раз ви ја ла се и свест о по бољ ша њу здрав стве ног ста ња ци вил ног ста нов-
ни штва. У гра ду је при мљен град ски фи зи кус ко ји je ле чио ци вил но ста нов-
ни штво и пр ва шко ло ва на ба би ца за по моћ по ро ди ља ма (Бе рић, 1981).

Као нај ста ри ја бол ни ца за ци вил но ста нов ни штво у Пе тро ва ра дин ском 
Шан цу, ка сни је Но вом Са ду, по ми ње се у исто риј ским спи си ма 1730. го ди-
не Пра во слав на бол ни ца по диг ну та за ла га њем та да шњег епи ско па бач ког 
Со фро ни ја То ма ше ви ћа (1718–1730) (Рај ко вић, 1878). Са гра ђе на је у Пор ти 
Ни ко ла јев ске цр кве од „тро шног ма те ри ја ла” (чер пи ћа) и прак тич но је пред-
ста вља ла уста но ву ко ја је би ла „убо шки дом” у ко јем су се ле чи ли ци ви ли 
ко ји ни су има ли ни сво ју ку ћу нити ма те ри јал них сред ста ва (Пу шкар, 2005). 
Бол ни ца је има ла шест со ба, из др жа ва ла се од ми ло сти ње, а снаб де ва ње по-
треп шти на ма, хра ном и оде ћом, би ло је од ро бе ко ју је град кон фи ско вао из 
ра зних из во ра. Об но вио ју је вла ди ка бач ки Ви са ри он Па вло вић не ко ли ко 
го ди на ка сни је (1741) ка да је ко ри шћен квалитетан ма те ри јал (ци гле) и та 
згра да по сто ји и да нас у Пор ти Ни ко ла јев ске цр кве. Бла го да ре ћи мно го број-
ним ле га ти ма и за ве шта њи ма ко ји су стал но при сти за ли, по че ло се 1841. 
го ди не са про ши ре њем по сто је ће Пра во слав не бол ни це та ко што је по диг нут 
спрат а зи да ње за вр ше но 1847. го ди не. Бол ни ца је та да има ла 100 по сте ља. 
У бол ни ци су ра ди ли та да шњи град ски фи зи ци. Ле ко ве за по тре бе бол ни це 
из да ва ле су апо те ке у гра ду, а ра чун је пла ћа ла бла гај на град ског ма ги стра та 
(Бе рић, 1981; Рај ко вић, 1884). 

Ка то лич ка бол ни ца у Но вом Са ду (Ho spi tal Neo plan ten se Ro ma no Cat ho-
li co rum) са гра ђе на је 1754. го ди не. По ди гао ју је апо те кар То ма Ан дер ле (Ста-
јић, 1951а; Ста јић, 1951б). Ни је по зна та ло ка ци ја на ко јој је би ла са гра ђе на али 
се зна да је би ла истих гра ђе вин ских осо би на и по стељ ног ка па ци те та као 
и Пра во слав на бол ни ца. И она је слу жи ла за сме штај си ро ма шних бо ле сни-
ка, по што су се бо га ти и углед ни гра ђа ни ле чи ли у сво јим ку ћа ма. Ова кве 
уста но ве има ле су и ка ри та ти ван ка рак тер те су при ма ле и здра ве али из не-
мо гле и оста ре ле бес кућ ни ке, као и пут ни ке и про ла зни ке. 

Обе бол ни це би ле су ви ше со ци јал но-здрав стве не уста но ве, тј. ка ри та-
тив ног ка рак те ра, и стал но су би ле по пу ње не бо ле сни ци ма а њи хо ви ка па-
ци те ти ни су би ли до вољ ни за по тре бе ра сту ћег гра да. Бол ни це су се углав-
ном из др жа ва ле при ло зи ма гра ђа на. У њих су би ли збри ња ва ни си ро ма шни, 
не збри ну ти гра ђа ни, про сја ци, бо ле сни ци без својих ближњих, као и здрави 
и из не мо гли и оста ре ли бес кућ ни ци, скит ни це без стал ног ме ста пре би ва ња, 
као и пут ни ци и про ла зни ци без ма те ри јал них сред ста ва. Из раз „Убо шки 
(убо ги) дом” ко ји се ко ри стио за та кве уста но ве био је пра вил ни ји (Пу шкар, 
2005). Ту су се сме шта ли са оста лим бо ле сни ци ма, и „бо ле сни ци по ре ме ће на 
ума (pro ma ni a cis)”. Тек по на ло гу Ма ги стра та 1829. го ди не по че ће бри га за 
умо бол не ка да се тра жи да обе бол ни це у Но вом Са ду одво је по јед ну со бу за 
та кве бо ле сни ке (Ста јић, 1951б; Ста јић, 1936).
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Jеврејско ре ли ги о зно дру штво „Хе вра ка ди ше”, чи ји су за да ци би ли 
по се та и ле че ње бо ле сни ка, обез бе ђе ње ле ка ра, ба би ца и ле ко ва, као и са-
хра њи ва ње мр твих и одр жа ва ње гро ба ља, на че лу са пред сед ни ком Си мо ном 
Хир шлом до не ло je 1754. од лу ку да се у Но вом Са ду по диг не Је вреј ска бол-
ни ца (Шос бер гер, 1998). 

У то ку бур не 1849. го ди не за вре ме ар ти ље риј ског бом бар до ва ња Но вог 
Са да са Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве по ру ше не су и пот пу но уни ште не Ка то-
лич ка и Је вреј ска бол ни ца. Пра во слав на тј. Ви са ри о но ва бол ни ца, прем да 
је би ла опу сто ше на и опљач ка на, мо гла је не ка ко дa функ ци о ни ше и због 
рат них до га ђа ња 1849. го ди не бо ле сни ци свих ве ро и спо ве сти би ли су сме-
шта ни у тај хо спи тал. Број бо ле сни ка се сва ки дан по ве ћа вао па су мно ги 
ле жа ли у „кон ку” (спољ ни ход ник) (Бе рић, 1981). 

Упра ва Вој во ди не је 1854, сво јим до пи сом, из ра зи ла же љу да се пра во-
слав на и ка то лич ка бол ни ца за у век сје ди не по што та да шњи ка па ци те ти 
ни су би ли до вољ ни за по тре бе гра да ко ји је био у раз во ју. Пред став ни штво 
Но вог Са да је 1856. од лу чи ло да по диг не оп шту бол ни цу на ме сту ста рог 
гро бља по ред ка пе ле Све тог Ро ка и да то бу де Ве ли ка ва ро шка бол ни ца. У 
ме ђу вре ме ну док ни је по диг ну та но ва бол ни ца град је 1859. го ди не осно вао 
„Ма лу град ску бол ни цу” (Städtische Spi tal) у ку ћи тр гов ца Ло рен ца Мен ра та 
(Lo renz Men rath) да рас те ре ти по сто је ће бол ни це (Бе рић, 1981; Ста јић, 1951б).

За кључ ком Ма ги стра та и Пред став ни штва Но вог Са да 1865. име но вао 
се Од бор за зи да ње но ве град ске бол ни це. Ве ли ка ва ро шка бол ни ца за вр-
ше на је 1873. го ди не и на ла зи ла се на углу са да шње Фу то шке ули це и Школ-
ске ули це (на ме сту где се са да на ла зи Елек тро тех нич ка шко ла „Ми хај ло 
Пу пин”, у Фу то шкој ули ци бр. 17). У исто риј ским до ку мен ти ма сто ји да је 
у то ку 1874. у Ве ли кој ва ро шкој бол ни ци ле че но 435 бо ле сни ка од ко јих је 
умр ло 87, а из ле че но је 348. Бол ни ца је има ла Оде ље ње за ра нар ство и Оде-
ље ње за уну тра шње ле кар ство у окви ру ко га се сме шта ју „они ко ји бо лу ју 
у ба би ња ма, од жен ских бо ле сти, од очи ју и од уха, од ра на, умо бол ни, они 
ко ји бо лу ју од ко жних и ве не рич них бо ле сти, од за ра зне и су ве бо ле сти (ту-
бер ку ле)” (Ста јић, 1951а). Го ди не 1892. од лу че но је да се за ра зни бо ле сни ци 
из дво је у од но су на оста ле и за њих је са зи да на по себ на згра да (Ста јић, 1936б; 
Ста јић, 1936г). У штам па ном при руч ни ку 1906. го ди не Основ на пра ви ла 
оп ште бол ни це сло бод не кра љев ске ва ро ши Но вог Са да на во ди се тач на ор-
га ни за ци ја и на чин функ ци о ни са ња бол ни це ко ја има 160 по сте ља и са сто-
ји се из два глав на оде ље ња у ко ји ма су бо ле сни ци оде ље ни по бо ле сти ма и 
по по лу (Основ на пра ви ла, 1906).

По што је из гра ђе на Ве ли ка ва ро шка бол ни ца Пра во слав на бол ни ца је 
по пра вље на и 1874. го ди не усту пље на Ви шој де во јач кој шко ли. Да нас се у 
овој згра ди пр ве бол ни це у Но вом Са ду на ла зи Ака де ми ја умет но сти Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду, ули ца Ђу ре Јак ши ћа бр. 7 (не ка да Ла за ре ва ули ца 
1457).



ИЗ ГРАД ЊА

Уве ћа ње бро ја ста нов ни ка гра да Но вог Са да ко је је за бе ле же но кра јем 
19. ве ка уве ћа ло је и по тре бе за про ши ре ње бол ни це. Апри ла ме се ца 1907. 
го ди не Пред став ни штво гра да Но вог Са да до не ло је од лу ку да се зи да но ва 
Град ска бол ни ца. Пред ло же на је зе мљи шна ло ка ци ја иза та да шњег Ар те ског 
ку па ти ла (да на шња Јод на ба ња) и Кал ва ри је. Исте го ди не је Зе маљ ска вла-
да одо бри ла пла но ве за зи да ње Град ске бол ни це, рас пи сан кон курс и да та 
је по моћ од 200.000 кру на у ту свр ху (Бе рић, 1981; Цве јић, 1961). 

Пла но ви за но ву бол ни цу из ра ђе ни су у Град ском гра ђе вин ском зда њу. 
Про је кат бол нич ког ком плек са на пра вио је ар хи тек та Ђерђ Ко пе чек (Gyorgy 
Ko pec zek, *1864 – †1920) из Бу дим пе ште а град ња је по ве ре на но во сад ским 
гра ди те љи ма Вил мо шу Ли ма ри ћу (Vil mos Li na rich) и Бе ли Пе клу (Pe klo 
Be la *1867 – †1960). Зи да ње бол ни це за по че то је 1907. го ди не а за вр ше но кра-
јем 1909. (Бр дар, 2013) ка да су и пр ви па ци јен ти при мље ни на ле че ње (Бе рић, 
1981; Бр дар, 2013; Стан чић, 2014).

Ком плекс згра да Град ске бол ни це са гра ђен је на углу ули ца Rakòczi Fe renc 
ut ca и Kor haz ut ca (да нас угао Фу то шког пу та и Хај дук Вељ ко ве ули це) и био 
је мо дер ног па ви љон ског ти па са ка па ци те том 300 бо ле снич ких по сте ља (Сли-
ка 1). Згра де су би ле спрат не са осно ва ма пре те жно из ду же ног пра во у га о ни ка 
са кра ћим или ду жим боч ним кри ли ма (ИАГНС, ф 1, киг 24431/1913). Пр во 
су из гра ђе ни објек ти за сме штај бо ле сни ка: три ве ћа и три ма ња, као и згра де 
тех нич ких слу жби (Схе ма 1). Нa уре ђе ним зе ле ним по вр ши на ма у хо спи тал-
ном де лу бол ни це за са ђе не су би ле мно го број не ли пе (Ti lia cor da ta) а у еко ном-
ском де лу ке сте ни (Ca sta nea sa ti va) што је да ва ло ути сак при јат ног ми ра.

У глав ној згра ди (Па ви љон 1) би ли су сме ште ни Упра ва и При јем но 
оде ље ње. У згра ди са ле ве стра не (Па ви љон 2) би ли су Хи рур шко и Ги не ко-
ло шко оде ље ње. У згра ди са де сне стра не (Па ви љон 3) на ла зи ло се Ин тер но 
оде ље ње у ко јем су би ли сме ште ни бо ле сни ци са уну тра шњим бо ле сти ма, 
по ро ди ље, бо ле сни ци са ко жним и ве не рич ним бо ле сти ма, a по вре ме но за-
ра зни и умо бол ни бо ле сни ци (Бе рић, 1981). 

Град ска бол ни ца је би ла по ву че на де се так ме та ра у од но су на ре гу ла-
ци ју Фу то шке ули це пре ма ко јој је би ла по ста вље на глав ном фа са дом. Глав на 
згра да би ла је у пр вом ни зу и са фа са дом се це сиј ског гра ди тељ ског сти ла. 
Ис пред ње се на ла зио парк и за са ђе но је др ве ће ко је је хо спи тал за кла ња ло 
од бу ке са о бра ћај ног про ме та jeр je ту би ла по след ња ста ни ца Бе ле трам вај-
ске ли ни је (oд 1911. го ди не). Не ма по да та ка о кре а то ри ма ко ји су по себ ну 
па жњу по кло ни ли об ли ко ва њу и де ко ра ци ји про че ља глав не згра де: „на 
за ба ту је ура ђе на по себ на де ко ра ци ја у тех ни ци мо за и ка где је пред ста вље-
на ком по зи ци ја у ко јој су сје ди ње ни хри шћан ска и ан тич ка сим бо ли ка са 
але го риј ском по ру ком. Ком по зи ци јом до ми ни ра ју две мо ну мен тал не фи гу ре 
ан ђе ла. До ле из ме ђу њих је упи са на го ди на за вр шет ка из град ње (1909). Жен-
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ске фи гу ре ан ђе ла окре ну те су јед на дру гој, има ју огром на кри ла и ши ро ке 
оре о ле ко ји за хва та ју гор њи крај кри ла. Нa ле вој стра ни је Хи ги ја, грч ка 
бо ги ња здра вља, пред ста вље на као мла да де вој ка ко ја се хва та уко штац са 
бо ле шћу ко ју пред ста вља зми ја, и опо ра вља љу де та ко што им ну ди зде лу 
са ле ком. Дру га фи гу ра да је хри шћан ски сми сао це ли ни. У ру ка ма др жи 
пе шча ни сат ко ји опо ми ње на не у ми тан про ток вре ме на и смрт ност, док 
књи га тј. Би бли ја у дру гој ру ци опо ми ње да оне ко ји ве ру ју че ка жи вот на 
дру гом све ту. У сре ди шту гор њег де ла ка сни је је до дат грб но во о сно ва не 
Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Нaд сред њим де лом 
згра де на ла зио се ша то ра сти то рањ са са том ко ји се ви ди на ста рим раз глед-
ни ца ма Но вог Са да, укло њен сре ди ном 20. вeкa, a oкoлности ње го вог укла-
ња ња ни су по зна те. Ову ком по зи ци ју пра те ма њи де ко ра тив ни се це сиј ски 
мо за и ци над ула зом глав не згра де, на па ра пе ти ма два спрат на про зо ра и око 
оку лу са на за пад ним по љи ма боч них ри за ли та” (Бр дар, 2013; Стан чић, 2014). 

Згра да је има ла су те рен, ви со ко по диг ну то при зе мље и спрат. У глав ној 
згра ди пр во бит но су би ли сме ште ни Упра ва и При јем но оде ље ње (да нас 
Кли ни ка за аб до ми нал ну хи рур ги ју и тран сплан та ци о ну хи рур ги ју, Слу жба 
опе ра ци о них са ла). У при зе мљу су би ле че ка о ни це и ор ди на ци је, кан це ла-
ри је за ле ка ре, ад ми ни стра ци ју и ди рек то ра, а у су те ре ну су се на ла зи ле 
aпoтeка, хи сто ло шка ла бо ра то ри ја и по моћ не про сто ри је (Бе рић, 1981). 

У дру гом ни зу згра да на ла зи ла су се два објек та: Па ви љон 2 и Па ви љон 3 
(Схе ма 1). У Па ви љо ну 2 (да нас Кли ни ка за ане сте зи ју, ин тен зив ну те ра пи ју 
и те ра пи ју бо ла, Кли ни ка за не у ро хи рур ги ју и Кли ни ка за ва ску лар ну и ен до-
ва ску лар ну хи рур ги ју) пр во бит но је би ло сме ште но Оде ље ње за хи рур ги ју и 
Оде ље ње за ги не ко ло ги ју. У при зе мљу и на спра ту би ле су бо ле снич ке со бе и 
ор ди на ци је, про сто ри је за ра зна ис пи ти ва ња и сте ри ли за ци ју. Бол ни ца је има-
ла рен тдген апа рат за ско пи је кojи се, ве ро ват но, нaлазио у при зе мљу Хи рур шког 
оде ље ња. Нa спра ту је би ла опе ра ци о на са ла са пра те ћим про сто ри ја ма (при-
пре ма ма те ри ја ла, сте ри ли за ци ја и др.), и бо ле снич ке со бе – одво је но за му шке 
и жен ске па ци јен те. У су те ре ну су би ле по моћ не про сто ри је (Бе рић, 1981).

У Па ви љо ну 3 (да нас Кли ни ка за уро ло ги ју, Кли ни ка за пла стич ну и 
ре кон струк тив ну хи рур ги ју, Кли ни ка за мак си ло фа ци јал ну и орал ну хи-
рур ги ју и Оде ље ње за ну кле ар ну ме ди ци ну) би ло је Оде ље ње за уну тра шње 
бо ле сти и По ро ђај но оде ље ње са бо ле снич ким со ба ма и пра те ћим слу жба ма. 
Иа ко су па ви љо ни гра ђе ни за од ре ђе не ка те го ри је бо ле сни ка рас по ред у 
њи ма ни је био стрик тан – у окви ру Ин тер ног оде ље ња че сто су ле че ни и 
ту бер ку ло зни, ин фек тив ни, дер ма то ве но ро ло шки и не у роп си хи ја триј ски 
бо ле сни ци (Бе рић, 1981). 

У тре ћем ни зу згра да, из ме ђу па ви љо на 2 и 3 на ла зио се Па ви љон 4 
(Схе ма 1), знат но ма њи од прет ход них и гра ђе вин ски про јек то ван у об ли ку 
сти ли зо ва ног кр ста (да нас Кли ни ка за ко жно-ве не рич не бо ле сти). Био је 
на ме њен за сме штај ча сних се ста ра за по сле них у бол ни ци, ко је су ра ди ле 
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Схе ма 1. Ше мат ски при каз ком плек са Град ске бол ни це ура ђен од стра не бу дим пе штан-
ског ар хи тек те Ђерђа Ко пе че ка (ТА ИАГНС 21 656/14):

1. Па ви љон 1 – Глав на згра да, При јем но оде ље ње и Ад ми ни стра ци ја (Felvéte li épu let).
2. Па ви љон 2 – Оде ље ње хи рур ги је и Ги не ко ло шко оде ље ње (Sebésze ti pa vil lon).

3. Па ви љон 3 – Оде ље ње за уну тра шње бо ле сти (Belgyógyászati pa vil lon).
4. Па ви љон 4 – Дом ча сних се ста ра (Apa ca-lak ).

5. Па ви љон 5 – Ан ти тра хом но оде ље ње (Szemésze ti pa vil lon).
6. Па ви љон 6 – За ра зно оде ље ње за ле че ње ту бер ку ло зних бо ле сни ка (Tüdövészek pa vil lo nja).

7. Па ви љон 7 – Оде ље ње за за ра зне бо ле сни ке (Ragályosok pa vil lo nja). 
8. Па ви љон 8 – Оде ље ње за по сма тра ње (Meg figyelö  pa vil lon).

9. Обје кат 9 – Мр твач ни ца и про сек ту ра (Hul la haz). 
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не гу бо ле сни ка и би ле по моћ ле ка ри ма у по слу. Згра да је има ла су те рен, 
при зе мље и спрат. Уну тар њи хо вог зда ња по сто ја ли су ула зни део, спа ва о-
ни це, днев на со ба, бо ле снич ка со ба, го стин ска со ба, ку па ти ло и ка пе ла. У 
су те ре ну су би ле по моћ не про сто ри је. Иза ова че ти ри па ви љо на би ли су 
са гра ђе ни објек ти за ра ди о ни це и еко но мат бол ни це. 

Пр ви управ ник но во и згра ђе не бол ни це био је ујед но и шеф Ги не ко ло-
шко-по ро ђај ног оде ље ња и Дер ма то ве не ро ло шког оде ље ња – др Алек сан дар 
Шан дор Шос бер гер. Овим оде ље њи ма ру ко во дио је до 1919. го ди не. За бе ле-
же но је да је пр ви у Но вом Са ду ура дио цар ски рез (1910) и аб до ми нал ну хи-
сте рек то ми ју (1912). Шеф Хи рур шког оде ље ња био је Фер ди нанд Нан дор Бре-
зов ски, а шеф Ин тер ног и За ра зног оде ље ња др Ђу ра Триф ко вић (Бе рић, 1981).

Др Алек сан дар Шан дор ШОС БЕР ГЕР  
(Но ви Сад, 13. сеп тем бар 1873 – Но ви Сад, 26. април 1944)

Сту ди је ме ди ци не за вр шио је 1894. у Бу дим пе шти и сле де ће три го ди не 
про вео у бол ни ца ма у Бер ли ну, Мин хе ну, Је ни и Хај дел бер гу. Вра тио се у 
Но ви Сад, за по чео на по ран рад у при ват ној прак си као спе ци ја ли ста ги не-
ко ло ги је и по ро диљ ства. Био је ве о ма угле дан и ути ца јан ле кар. Го ди не 1909. 
по стао је пр ви ди рек тор но во и згра ђе не Град ске бол ни це ко јом је упра вљао до 
1919. го ди не. То ком свог ру ко во ђе ња увео је ме то ду Was ser man за ис пи ти-
ва ње и до ка зи ва ње си фи ли са. Ор га ни зо вао је да бол ни ца до би је свој ренд ген 
апа рат. Био је пр ви ле кар ко ји је у Но вом Са ду ура дио цар ски рез у по ро-
диљ ству (1910). Био је вла сник при ват ног са на то ри ју ма за хи рур ги ју и ги-
не ко ло ги ју (Је вреј ска ули ца број 11). Из вр шио је са мо у би ство 1944. го ди не 
пред опа сно шћу да као Је вре јин бу де ин тер ни ран у кон цен тра ци о ни ло гор 
(Dra ča, 2008).
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Др Ђор ђе Ђу ра ТРИФ КО ВИЋ  
(Но ви Сад, 12. април 1872 – Но ви Сад, 6. ја ну ар 1940)

(Извор: Српско народно позориште; Архив, Нови Сад)

Отац Ко ста био је књи жев ник и адво кат. Ђор ђе је гим на зи ју за вр шио у 
Но вом Са ду. Ме ди ци ну је сту ди рао у Гра цу. По за вр шет ку сту ди ја слу жбо-
вао је у Ру ми и Но вом Са ду, где је по стао шеф Оде ље ња за уну тра шње бо-
ле сти, а за тим ди рек тор Град ске бол ни це (1919–1932). За бе ле же но је да је 
зна чај но уна пре дио рад бол ни це и као ру ко во ди лац ди рект но ути цао и по-
ма гао да се отво ре но ва оде ље ња и из гра де објек ти За ра зног оде ље ња, Па-
сте ровог за вода и бол нич ке апо те ке. Био је вр стан ди јаг но сти чар и струч њак 
у свом по слу (Је ре мић, 1952: 136).

Др Фер ди нанд Нан дор БРЕ ЗОВ СКИ 
(Срп ска Цр ња, 1879 – Но ви Сад, 1938)

По ти че из ма ђа ри зо ва не укра јин ско-сло вач ке по ро ди це до се ље не у Ба нат 
из да на шње Сло вач ке у пр вој по ло ви ни 19. ве ка. Ме ди ци ну је ди пло ми рао 
у Бу дим пе шти а хи рур ги ју спе ци ја ли зи рао у Дре зде ну и Бер ли ну. Као пр ви 

Слу жбе ни пе чат „Са на то ри ју ма Др. Бре зов ски”
(Исто риј ски ар хиг Гра да Но вог Са да, фонд 259, број 7739/1943)
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шко ло ва ни ху рург до шао је у Но ви Сад и ту по стао шеф Хи рур шког оде ље ња. 
Имао је при ват ни са на то ри јум за ги не ко ло ги ју, хи рур ги ју и ор то пе ди ју у 
Ули ци Ра ко ци Фе ренц број 181 (да нас Фу то шки пут) што се ви ди на сним ку 
пе ча та. Згра да да нас не по сто ји (Bre be ri na, 2009).

Др Јеф та СТО ЈА КО ВИЋ 
(Бач ка Па лан ка, 1867 – Но ви Сад, 1918)

Ме ди ци ну је сту ди рао у Бу дим пе шти, где је по сле ра дио не ко ли ко го-
ди на у бол ни ци „Све тог Ро ка” где је и спе ци ја ли зи рао оф тал мо ло ги ју. Био 
је ле кар Те ке ли ја ну ма. Око 1900. го ди не до шао је у Но ви Сад и по стао при-
ма ри јус Оч ног оде ље ња у Град ској бол ни ци. Ужи вао је ве ли ки углед и ме ђу 
ко ле га ма и ме ђу па ци јен ти ма. Са вр ло раз ви је ним со ци јал ним осе ћа њем 
бес плат но је ле чио си ро ма шно ста нов ни штво, а си ро ма шне ђа ке и сту ден те 
по ма гао и мо рал но и ма те ри јал но. Во лео је му зи ку и по зо ри ште и ре дов но 
од ла зио на пред ста ве у Бу дим пе шту. Па тио је од про гре ди јент не атро фи је 
оч ног жив ца због че га је се би пре кра тио жи вот ве ли ком до зом мор фи ју ма 
(Је ре мић, 1952: 130).

РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Ор га ни за ци ја струч ног ру ко во ђе ња бол ни цом би ла је сле де ћа (Ме ди
цин ски го ди шњак, 1933):

– Оде ље ња (оде ле) су во ди ли ле ка ри-ше фо ви ко ји су се прет ход но нај-
ма ње че ти ри го ди не ба ви ли спе ци јал ном стру ком и сте кли пра во на на зив 
спе ци ја ли сте по та да шњим ва же ћим про пи си ма, и уз то су про ве ли као 
при мар ни ле кар или аси стент бол ни це нај ма ње че ти ри го ди не; 

– При мар ни ле кар је имао ста тус као и шеф, али је про вео нај ма ње две 
го ди не као аси стент; 

– Аси стент је мо гао по ста ти ле кар ко ји је про вео нај ма ње 4 го ди не у бол-
нич кој слу жби као се кун дар ни ле кар. 

– Се кун дар ни ле кар био је осо ба ко ја је ди пло ми ра ла ме ди ци ну и за вр-
ши ла оба ве зни прак тич ни стаж (у јав ним бол ни ца ма мо гло се оста ти нај ви ше 
че ти ри го ди не).

Не га бо ле сни ка је би ла пре пу ште на ис кљу чи во ча сним се стра ма ко јих 
је би ло око 20.

Ка да је бол ни ца из гра ђе на 1909. го ди не пред ста вља ла је мо дер ну и са-
вре ме но опре мље ну здрав стве ну уста но ву: ка па ци тет по стељ ног фон да, број и 
ква ли тет ка дро ва, опре мље ност као и ар хи тек тон ско-функ ци о нал на ре ше ња 
по је ди них обје ка та пот пу но су од го ва ра ли та да шњим бол нич ким нор ма ма. 
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На сту пио је пе ри од мо дер не ме ди ци не, до шло је до сна жног раз во ја ори ги-
нал не ме ди цин ске ми сли и по ја вљи ва ња прак тич них ле ка ра и ме ди цин ских 
струч ња ка ко ји би се с пра вом мо гли на зва ти осни ва чи ма на уч не ме ди ци не 
(Цве јић, 1961).

РАЗ ВОЈ

Због рас про стра ње не тра хом не ин фек ци је очи ју ко ја је по сто ја ла ме ђу 
ста нов ни штвом Вој во ди не, до не се на је од лу ка да се за поч не план ска ера ди-
ка ци ја бо ле сти. Гoдинe 1912. иза згра де Оде ље ња за уну тра шње бо ле сти 
са гра ђен је но ви обје кат Па ви љон 5 (Схе ма 1) – Aнтитрахомно оде ље ње са 
96 бо ле снич ких по сте ља. Ти ме је оформ љен цен тар за ле че ње и су зби ја ње 
ове бо ле сти. Згра да је има ла два спра та у ко ји ма су се на ла зи ле бо ле снич ке 
со бе и опе ра ци о на са ла. Оде ље ње је би ло опре мље но, у то вре ме, мо дер ним 
апа ра ти ма. У су те ре ну су се на ла зи ле по моћ не про сто ри је. Пр ви шеф оде-
ље ња био је оку ли ста др Јеф та Сто ја ко вић. Ка сни је, 1927. го ди не, на зив 
оде ље ња је пре и ме но ван и у тој згра ди сме ште но је Оч но оде ље ње, да нас 
Кли ни ка за оч не бо ле сти (Ла ти но вић, 2001). Исте го ди не у су те ре ну згра де 
сме ште но је но во о сно ва но Оде ље ње за бо ле сти уха, гр ла и но са чи ји су бо-
ле сни ци до та да ле че ни на Оде ље њу за уну тра шње бо ле сти (Бе рић,1981). 
Да нас је то Кли ни ка за ото ри но ла рин го ло ги ју и хи рур ги ју гла ве и вра та. У 
су те ре ну је бол нич ка цр ква Све тог апо сто ла и еван ђе ли сте Лу ке (Схе ма 1). 

Ме ђу но вим објек ти ма са гра ђе ним у пе ри о ду по сле 1912. го ди не би ли су:
– згра да за ле че ње ту бер ку ло зних бо ле сни ка (Па ви љон 6), ко ја је би ла 

при зем на (ка сни је је до гра ђен спрат – да нас је то Кли ни ка за ор то пед ску 
хи рур ги ју и тра у ма то ло ги ју),

– са гра ђе на је и згра да у ко јој се да нас на ла зи апо те ка и за ко ју по сто је 
са мо усме ни по да ци да је то би ло Оде ље ње за по сма тра ње (Па ви љон 8), тј. 
за не у ро ло шке и пси хи ја триј ске бо ле сни ке, 

– на са мој пе ри фе ри ји зе мљи шта ко је је од ре ђе но за бол ни цу из гра ђе на 
је ма ла згра да са две про сто ри је: јед на за про сек ту ру, дру га за мр твач ни цу 
(Па ви љон 9 / да нас не по сто ји). Бол ни ца ни је има ла свог про сек то ра до 1921. 
го ди не, ка да је ту функ ци ју пре у зео др Па вле Штра сер (Вуч ко вић, 2012), 

– бол ни ца је има ла и сво ју ка пе лу (нeпозната ло ка ци ја) ко ја да нас не 
по сто ји.

Оде ље ње за за ра зне бо ле сти у Град ској бол ни ци по сто ја ло је од осни-
ва ња. У са мом по чет ку по стељ ни фонд се на ла зио у окви ру Оде ље ња за 
уну тра шње бо ле сти и из но сио је 20 кре ве та. По за вр шет ку Пр вог свет ског 
ра та шеф оде ље ња по но во је по стао др Ђу ра Триф ко вић. Он се 1919. го ди не 
су очио са епи де ми јом пе га вог ти фу са ко ја се по ја ви ла код фран цу ских војни-
ка. Вр ло бр зо се по ја вљу је и епи де ми ја тр бу шног ти фу са а ме ђу ци ви ли ма и 
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„шпан ска гро зни ца” као део ви ру сне пан де ми је. По сто је ћи ка па ци те ти ни су 
би ли до вољ ни да при ме све обо ле ле па се За ра зно оде ље ње про ши ри ло на 100 
по сте ља опре ма њем јед не ба ра ке, мон та жне згра де у кру гу бол ни це која је 
по диг ну та то ком Пр вог свет ског ра та а ко ја је пр во бит но би ла на ме ње на за 
ле че ње ау стриј ских вој ни ка и ра ње ни ка (Па ви љон 8). Про стор на ор га ни за ци ја 
За ра зног оде ље ња ни је пру жа ла мо гућ ност изо ла ци је бо ле сни ка а бо ле сти су 
се пре но си ле на хо спи та ли зо ва не бо ле сни ке. По сле са на ци је епи де ми ја, на 
оде ље њу је нај ви ше би ло бо ле сних због диф те ри је, шар ла ха, бо ги ња и мала-
ри је. Не ма об ра ђе них по да та ка о ра ду ин фек то ло шке слу жбе у пе ри о ду ко ји 
се од но си на рат не го ди не (Ча нак и сар., 2007). По сто јао је пред лог и план 
да се из гра де че ти ри но ва па ви љо на у бол нич ком кру гу ко ји би би ли на ме-
ње ни за сме штај за ра зних бо ле сни ка али због не до стат ка сред ста ва то ни је 
ура ђе но. Пре ма на цр ти ма ар хи тек те Ђер ђа Ко пе че ка у пла ну је би ла из град-
ња Ста ни це за дез ин фек ци ју (Дез ин фек тор) као и одво је на згра да за за ра зне 
бо ле сни ке, јер је би ло нео п ход но да се исти одво је од дру гих бо ле сни ка. Не ма 
си гур них по да та ка да ли су и ка да ови објек ти по диг ну ти.

По сле 1912. го ди не Град ска бол ни ца има ла је че ти ри ве ли ка па ви љо на 
у ко ји ма су би ли сме ште ни при јем бо ле сни ка, кан це ла ри је, хи рур шко, ин-
тер но и оч но оде ље ње, као и три ма ња па ви љо на у ко ји ма су би ли сме ште ни 

Сли ка 1. Ави он ски сни мак Град ске бол ни це: ви де се че ти ри ве ли ка и че ти ри ма ла бол-
нич ка објек та, као и пра те ћи тех нич ки објек ти. У де сном до њем углу ви дљив обје кат 

Кал ва ри је (С. Цве јић, Глав на по кра јин ска бол ни ца Вој во ди не у Но вом Са ду. Ме ди цин ски 
пре глед, 1961, 8: 429–432)
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ин фек тив ни, ту бер ку ло зни и умо бол ни бо ле сни ци. Не до ста ја ли су објек ти 
за ги не ко ло шко и ве не рич но оде ље ње. Не до ста ја ли су и цен тра ли зо ва ни 
про сто ри за ку хи њу и ма га цин (за њих су се ко ри сти ли су те ре ни по сто је ћих 
па ви љо на).

До Пр вог свет ског ра та ме ди цин ско снаб де ва ње у бол ни ци од ви ја ло се 
пре ко тзв. Апо те кар ских ли ста ко је су се сла ле при ват ним апо те ка ма а ле-
ко ви су до но ше ни за сва ког бо ле сни ка по на о соб. Вр ло је ве ро ват но да је код 
ча сних се ста ра, ко је су не го ва ле бо ле сни ке, по сто ја ла ма ла при руч на апо-
те ка са основ ним ле ко ви ма. Бол нич ка апо те ка би ла је ор га ни зо ва на тек 1922. 
го ди не a шеф јој је био ма ги стар фар ма ци је Све то зар Алар гић (Бе рић, 1981).

Пред по че так Пр вог свет ског ра та бол ни ца је има ла 8 ле ка ра, око 400 
по сте ља, 5 оде ље ња и 5 за по сле них слу жбе ни ка (Цве јић, 1961). Сви ше фо ви 
оде ље ња оста ли су на сво јим ду жно сти ма до по чет ка 1919. го ди не. 

Но вем бар 1918. го ди не у Но вом Са ду био је у зна ку за вр шет ка ра та, 
пот пи са ног при мир ја и при са је ди ње ња Бач ке, Ба на та и Ба ра ње Кра ље ви ни 
Ср би ји. Ме ђу ста нов ни штвом је вла да ла ве ли ка оску ди ца у све му, на ро чи то 
у хра ни – чак се и кром пир де лио на кар ти це. Бол ни це су би ле пре пу не ра-
ње ни ка а сто па смрт но сти је би ла то ли ко ве ли ка да су умр ли ко лек тив но 
са хра њи ва ни (Пу шкар, 2008).

Ор га ни за ци ја здрав стве не слу жбе све до окон ча ња Пр вог свет ског ра та 
ни је се бит но ме ња ла у од но су на ону из прет ход ног пе ри о да, од но сно на 
ор га ни за ци ју са ни те та ка ква је би ла про пи са на од ред ба ма здрав стве ног за-
ко но дав ства Ау стро у гар ске мо нар хи је. Здра вље ста нов ни штва би ло је у 
над ле жно сти град ских фи зи ка та са град ским фи зи ку сом на че лу, град ским 
хи рур гом и град ском ба би цом а би ло је и при ват них ле ка ра, хи рур га и ба би-
ца. Здрав стве на за шти та се огра ни ча ва ла пре вас ход но на ле че ње бо ле сни ка, 
док др жав них со ци јал но-ме ди цин ских и пре вен тив них уста но ва ни је би ло.

По сле за вр шет ка Пр вог свет ског ра та 1918. го ди не из вр ше но је при па-
ја ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. По сле сло ма Ау стро-
у гар ске, у Но вом Са ду је 3. но вем бра 1918. као но ви ор ган вла сти фор ми ран 
Срп ски на род ни од бор. За пред сед ни ка од бо ра јед но гла сно је иза бран Ја ша 
То мић. Ра ди лак шег оба вља ња по сло ва Од бор се по де лио на сек ци је од ко јих 
је пр ва би ла Сек ци ја за уре ђе ње бол ни ца. На ње ном че лу био је др Ми лан 
Пе тро вић, а чла но ви су би ли углед ни но во сад ски ле ка ри Ср би. Овај од бор 
је ор га ни зо вао и при вре ме не бол ни це за при јем ра ње ни ка и бо ле сни ка, јер су 
због ве ли ке ми гра ци је по че ле епи де ми је шпан ске гро зни це, ко ју су ши ри ли 
осло бо ђе ни срп ски за ро бље ни ци из Ау стри је, Не мач ке и Ма ђар ске, а из Ру си је 
и пе га ви ти фус (Дра кић, 2015; Ње го ван, 2017; За пи сни ци при вре ме них ор га
на..., 2018, 19. За пи сник Срп ског на род ног од бо ра). Упра ву Град ске бол ни це 
но вем бра 2018. пре у зео је др Ђу ра Триф ко вић по што је прет ход ни управ-
ник др Ми ла дин Ве лич ко вић Сви ња рев, због ве ли ких оба ве за дао остав ку 
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(За пи сни ци при вре ме них ор га на вла сти у Но вом Са ду: 1918–1919). По ста вље ни 
су но ви ше фо ви оде ље ња. Шеф Ин тер ног и За ра зног оде ље ња био је др Ђура 
Триф ко вић, шеф Хи рур шког оде ље ња др Стан ко Ма та но вић, шеф Ги не ко-
ло шко-по ро ђај ног др Ми ла дин Ве лич ко вић Сви ња рев, Оч ног оде ље ња др 
Бо ри слав Ми рић. Осно ва но је и Оде ље ње за ко жне и ве не рич не бо ле сти ко је 
је во дио др Јо ван Не на до вић (Бо бић и сар., 2012). 

До 1919. го ди не ни је по сто ја ла ни јед на спе ци ја ли зо ва на уста но ва у Но-
вом Са ду за ле че ње ко жно-ве не рич них бо ле сти ко је су би ле ја ко ра ши ре не 
већ су се ови бо ле сни ци ле чи ли пре ко др жав не или при ват не ам бу лан те а 
са мо ве о ма те шко обо ле ли би ли су хо спи та ли зо ва ни на Оде ље њу за уну тра шње 
бо ле сти Град ске бол ни це. Са до ла ском спе ци ја ли сте за дер ма то ве не ро ло ги-
ју др Јо ва на Не на до ви ћа, 1919. го ди не се осни ва Оде ље ње за ко жно-ве не рич не 
бо ле сти у Град ској бол ни ци. Оде ље ње је би ло сме ште но са ула зом из Хај дук 
Вељ ко ве ули це (ка сни је је ту био улаз у бол ни цу и те ле фон ска цен тра ла) и 
има ло је око 100 бо ле снич ких по сте ља.

По сле ра та дру штве не и здрав стве не при ли ке би ле су не сре ђе не а те шко-
ће са ко ји ма се Град ска бол ни ца су о ча ва ла би ле су пр вен стве но ма те ри јал не 
при ро де. Тро шко ве ле че ња у бол ни ци па ци јен ти су пла ћа ли са ми, а за оне 
ко ји ни су мо гли да пла те, ра чун је по кри ва ла њи хо ва ма тич на оп шти на или 
др жа ва. По ка за ло се да има при бли жно 20% бо ле сни ка ко ји мо гу да пла те 
ле че ње, док је за њих 80% тре ба ло да пла ћа др жа ва. То ком ра та, тро шко ви 
ле че ња ни су ре дов но би ли на пла ћи ва ни па је бол ни ца за па ла у озбиљ не ма-
те ри јал не про бле ме те је ис ка зан ми нус од 1.070.725,56 кру на. На род на упра-
ва за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу утвр ди ла је из нос од 8 кру на за днев ни сме штај и 
ле че ње бо ле сни ка у но во сад ској Град ској бол ни ци али то ни је би ло до вољ но 
за по кри ва ње тро шко ва, те је Упра ва бол ни це тра жи ла да се сво та по ве ћа на 
19,56 кру на. Ме ђу тим, одо бре на је са мо це на од 9 кру на. Па ци јен ти ко ји су 
са ми пла ћа ли ле че ње за тре ћу кла су пла ћа ли су 13,50 кру на, а за пр ву кла су 
50 кру на. Бол ни ца је на ста ви ла да по ве ћа ва де фи цит на во де ћи да су се тро-
шко ви хра не, ле ко ва, осве тље ња и гре ја ња по ве ћа ли. 

Управ ник др Ђу ра Триф ко вић је по слао Град ском са ве ту из ве штај о 
те шком ма те ри јал ном ста њу бол ни це и пред ло жио да се по ве ду пре го во ри 
са над ле жним ми ни стар ством у Бе о гра ду о по др жа вље њу Град ске бол ни це. 
То ком 1920. го ди не Град ска бол ни ца би ла је не ко ли ко пу та пред мет рас пра ве 
на сед ни ца ма Про ши ре ног са ве та гра да Но вог Са да. Због ло шег фи нан сиј-
ског ста ња, ве ли ких ду го ва ња и ло ших хи ги јен ских усло ва, тра же но је нај-
бо ље ре ше ње и јед но од ре ше ња, или је ди но, ко је се на ме та ло је да бол ни ца 
бу де пре да та др жа ви на упра вља ње.

Те шкој фи нан сиј ској си ту а ци ји су се при дру жи ла и дру штве на пре ви-
ра ња пре не се на на осо бље бол ни це ко је је тра жи ло осмо ча сов но рад но вре-
ме и по ве ћа ње пла та. Иа ко је Про ши ре ни са вет Град ске бол ни це усво јио 
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при вре ме ни бу џет бол ни це и це ну за днев ни сме штај и ле че ње бо ле сни ка 
од 19,56 кру на Здрав стве ни од сек за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу ни је дао од го вор 
и бол ни ца је на ста ви ла да по ве ћа ва де фи цит и по ред уред но до ста вље них 
ра чу на Ми ни стар ству здра вља.

Др Триф ко вић је пре у зео упра вља ње бол ни цом по сле Пр вог свет ског 
ра та и по сле го ди ну да на ка да је под но сио из ве штај Про ши ре ном са ве ту 
Град ске бол ни це из ја вио је да у по гле ду ме ди цин ског ра да ни је би ло ни ка-
квих про бле ма али да су те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ла бол ни ца би ле пр-
вен стве но ма те ри јал не при ро де. На чин фи нан си ра ња бол ни це, да за ле че ње 
пла ћа ју са ми бо ле сни ци или за њих да пла ћа др жа ва, до вео је до зна чај них 
гу би та ка. Нај ве ћи део из но са од ла зио је на хра ну, ма њи на ле ко ве, са ни тет-
ски ма те ри јал, пла те ле ка ра и осо бља, чи нов ни штво, осве тље ње, огрев и гре-
ја ње, пра ње и др. Тре ба ло је ис хра ни ти 400 бо ле сни ка и око 80 запослених.

По сле ви ше ме сеч них рас пра вља ња ру ко во ди ла ца бол ни це и град ских 
струк ту ра за ду же них за здра вље за кљу че но је да је мо дер на бол ни ца ка кву 
град же ли, мо гу ћа са мо ако су ста бил ни ма те ри јал ни из во ри. По сле мно го-
број них иде ја о ре ша ва њу про бле ма из ди фе рен ци ра ла се иде ја о про да ји 
Град ске јав не бол ни це др жа ви. Пред мет ку по про да је би ло је 7 ка та стар ских 
ју та ра и 470 ква драт них хва ти град ског зе мљи шта, за јед но са објек ти ма ко-
ји су на ње му из гра ђе ни и це ло куп ним ин вен та ром. Утвр ђе на је це на од 12 
ми ли о на кру на од но сно три ми ли о на ди на ра. Пла ни ра но је да по сле по кри-
ва ња ду го ва бол ни це ова сво та бу де упо тре бље на и за из град њу во до во да и 
ка на ли за ци је. Др жа ва је има ла и оба ве зу да из гра ди „епи де мич ну бол ни цу”, 

Сли ка 2. Сни мак Глав не згра де Др жав не бол ни це (са ста рих раз глед ни ца).
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тј. бол ни цу за за ра зне бо ле сти при ме ре ну бро ју ста нов ни ка Но вог Са да и да 
у њој ре зер ви ше 10 кре ве та за град ску си ро ти њу. Уго вор о ку по про да ји пот-
пи сан је 2. де цем бра 1922. го ди не (Пан те лић, 2017) те је Град ска бол ни ца 
по ста ла Др жав на бол ни ца (Сли ка 2).

Oд 1921. го ди не бол ни ца у Но вом Са ду до жи ве ла је про цват до ла ском 
мла дих ле ка ра ко ји су обра зо ва ни у ве ли ким ме ди цин ским цен три ма Евро-
пе и ко ји су се спе ци ја ли зо ва ли за по је ди не гра не ме ди ци не.

Др Стан ко С. МА ТА НО ВИЋ 
(Krajњи Дол, Че кли ћи, Цр на Го ра, 1875 – Но ви Сад, 1932)

Сту ди рао је ме ди ци ну у Хај дел бер гу а оп шту хи рур ги ју спе ци ја ли зи рао 
на Уни ве рзи тет ској бол ни ци у Хај дел бе р гу (Hoc he me di zi ni sec he fakultät, 
Karl Ru precht Universität, He i del berg) као аси стент проф. др Чер ни ја (Vin cenz 
Czerny), Бил ро то вог уче ни ка. Го ди не 1901. од бра нио је док тор ску те зу на 
те му спон та не ган гре не. Био је европ ски обра зо ван хи рург. Го во рио је не-
мач ки, ита ли јан ски и фран цу ски је зик. Го ди не 1903. по стао је управ ник 
бол ни це „Да ни ло Пр ви” на Це ти њу. Афир ми сао се као од ли чан струч њак и 
ху ма ни ста што се на ро чи то по ка за ло то ком бал кан ских ра то ва и Пр вог 
свет ског ра та ка да је ре ша вао нај ком пли ко ва ни је хи рур шке слу ча је ве. Oдли-
кован je 1915. го ди не Ор де ном Св. Са ве III сте пе на од стра не кра ља Ср би је 
Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа. На кон оку па ци је Цр не Го ре 1916. го ди не био је ухап-
шен и ин тер ни ран у Ау стри ју. По сле ра та се на ста нио у Но вом Са ду где је од 
1920. го ди не по стао на чел ник Хи рур шког оде ље ња Оп ште др жав не бол ни це. 
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Био је вр хун ски обра зо ван хи рург, бо гат ис ку ством не са мо у ци вил ној не го 
и у рат ној хи рур ги ји. Имао је при ват ни са на то ри јум за ле че ње хи рур шких 
и ги не ко ло шких бо ле сти у Ули ци Ја ше То ми ћа 24 (да нас Ду нав ска 38) (Бре-
бе ри на и сар., 2014). 

Др Ми ла дин ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ СВИ ЊА РЕВ 
(Бе чеј, 31. март 1877 – Но ви Сад, 2. јун 1929)

Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бу дим пе шти 1903. го ди не 
као сти пен ди ста Фон да ци је Еу фе ми је Јо вић. Од 1905. го ди не ра дио је као 
ле кар у Но вом Са ду. У бал кан ским ра то ви ма уче ство вао је као до бро во љац 
и био управ ник вој не бол ни це у За је ча ру и Бо љев цу. За ше фа Ги не ко ло шко-
аку шер ског оде ље ња Др жав не бол ни це у Но вом Са ду по ста вљен је 1919. 
го ди не. По ред сво је ме ди цин ске стру ке ба вио се и здрав стве ним про све ћи-
ва њем, књи жев но шћу, по ли ти ком и на ци о нал ним ра дом. Био је по сла ник 
Ве ли ке на род не скуп шти не Вој во ди не, осни вач и пр ви ста ре ши на Со кол ског 
дру штва у Но вом Са ду, је дан од осни ва ча пр вог ју го сло вен ског дру штва за 
бор бу про тив ра ка, члан Са ни тет ског са ве та Кра ље ви не СХС, Књи жев ног 
са ве та Ма ти це срп ске и др. Го ди не 1925. об ја вио је де ло Осно ви на у ке о по
ро ђа ји ма (Је ре мић, 1952: 28; Кр стић и сар., 2011).
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Др Јо ван НЕ НА ДО ВИЋ 
(Ада, 1. март 1875 – Но ви Сад, 1952)

Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Гра цу 1900. го ди не. Дер-
ма то ве не ро ло ги ју је спе ци ја ли зи рао у Бе чу код по зна тих струч ња ка Ка по-
ши ја, Фин ге ра, Лан га и Ер ма на. Са ис ку ством бањ ског ле ка ра у Ли пи ку и 
по сле не ко ли ко ме се ци на се ми на ри ма у Бе чу и Па ри зу на струч ним уса вр-
ша ва њи ма, пре шао је 1919. го ди не у Но ви Сад где је ор га ни зо вао Дер ма то-
ве не ро ло шко оде ље ње у Град ској бол ни ци (ка сни је Др жав ној). Био је пре дан 
ле че њу бо ле сни ка, од ли чан струч њак, са ве стан и пред у зи мљив, од ли чан ру-
ко во ди лац и ор га ни за тор. Др жао је број на по пу лар на пре да ва ња о ва жно сти 
пре вен ци је ве не рич них ин фек ци ја. Био је члан мно гих стру ков них удру же ња, 
осни вач Дер ма то ве не ро ло шке сек ци је Срп ског ле кар ског дру штва. Го во рио 
је ма ђар ски, не мач ки и фран цу ски је зик. Био је угле дан, иму ћан и ути ца јан 
члан ма сон ске ор га ни за ци је у Но вом Са ду. По себ но се ис ти цао у ак тив ном 
ра ду Цр ве ног кр ста због че га је до био ор ден Me da il le d’ho ne ur de Ver meil 
So si e te des Sa u ve urs Me da il le de Al pes Ma ri ti mes (АВ, ф 190; 73646/1946). Годи-
не 1912. од ли ко ван је Ор де ном Св. Са ве IV, III и II ре да Кра ље ви не Ср би је 
као до бро во љац у бал кан ским ра то ви ма за за слу ге пре ма на ци ји (АВ, ф 190; 
1946), Ор де ном Бе лог ор ла V ре да (1928) и Кр ста – Oрдена дру штва Цр ве ног 
кр ста (Је ре мић, 1952: 94; Бо бић, 2012).
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Др Бо ри слав МИ РИЋ 
(Го спо ђин ци, 13. ја ну ар 1888 – Но ви Сад, 8. сеп тем бар 1960)

Сту ди рао је ме ди ци ну у Бр ну и Бу дим пе шти као сти пен ди ста Фон да 
Са ве Те ке ли је. Ди пло ми рао је 1912. го ди не. Од 1914. до 1919. го ди не био је 
се кун дар ни ле кар на Оч ном оде ље њу Град ске бол ни це у Но вом Са ду. Го ди-
не 1921. По стао је шеф Оч ног оде ље ња и на тој ду жно сти остао до по чет ка 
ра та 1941. го ди не. Био је по знат по хи рур шкој тех ни ци ле че ња ен тро пи ју ма 
са три хи ја зом. Од 1936. био је вла сник са на то ри ју ма за ле че ње оч них бо ле-
сти у Ули ци Па вла Си ми ћа 1 (са пет кре ве та). На пу стио је Но ви Сад 1942. 
го ди не (Је ре мић, 1952: 88).

ДО ДА НАС

У по гле ду здрав стве ног на прет ка по сле рат ног Но вог Са да учи ње но је 
ве о ма мно го на уна пре ђе њу здрав стве них уста но ва и ор га ни за ци ја, та ко да 
је од осло бо ђе ња Но ви Сад, по ред Град ске, ка сни је Др жав не бол ни це, имао 
Дом на род ног здра вља и по ли кли ни ке, деч је дис пан зе ре, са на то ри ју ме, Бак-
те ри о ло шку ста ни цу и Па сте ров за вод у ко јем је ра дио чу ве ни на уч ник 
свет ског гла са др Адолф Хемпт, чи ји су дра го це ни на уч ни ре зул та ти на 
по љу па сте ро ло ги је за ду жи ли ме ди ци ну (Ла ло ше вић, 2002; Ла ло ше вић, 
2016; Бо жа нић и Ела ко вић Не на до вић, 2017: 195–212). 

У пе ри о ду по сле 1920. го ди не, тј. у на ред не две де це ни је из гра ђу ју се 
објек ти у ко ји ма ће ра ди ти Бак те ри о ло шка ста ни ца, Хи ги јен ски и Па сте ров 
за вод, објек ти за сме штај и ле че ње за ра зних бо ле сни ка, тј. са да шња Ин фек-
тив на кли ни ка, згра да бол нич ке апо те ке и про сек ту ре, згра да за сме штај 
не у ро ло шких и умо бол них па ци је на та, фор ми ра ће се Оде ље ње за ухо, гр ло 
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и нос, Ра ди о ло ги ја а не што ка сни је и Ор то пед ско оде ље ње, Оде ље ње за ги-
не ко ло ги ју и по ро диљ ство. Да љи ра звој пре ки да ју рат не го ди не 1941–1945, 
али по сле Дру гог свет ског ра та на пре дак са вре ме не ме ди ци не и дру штва 
омо гу ћи ће про ши ре ње бол нич не слу жбе у Но вом Са ду са но вим оде ље њи-
ма, ме ди цин ски ка дар ће ис пу ни ти мла ди ле ка ри са обра зо ва њем из спе ци-
ја ли зо ва них гра на ме ди ци не, Др жав на бол ни ца (1920) ће по ста ти Глав на 
по кра јин ска бол ни ца (1946), Кли нич ка бол ни ца (1963), а за тим Кли нич ки 
цен тар (1997). Кон цен тра ци ја здрав стве не кул ту ре и вр хун ске ме ди ци не 
до при не ће да се ство ре усло ви за осни ва ње Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом 
Са ду (1960). Ка дар, про стор и опре ма пра ти ће са вре ме на до стиг ну ћа са ко-
ји ма ће се фор ми ра ти ви со ко спе ци ја ли зо ва на ме ди цин ска уста но ва тер ци-
јер ног оби ма – Кли нич ки цен тар Вој во ди не (2002), и као та ква спрем но 
за ко ра чи ти у 21. век (Мак си мо вић, 2010).
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CITY HO SPI TAL IN NO VI SAD  
(1909–1920)

SUM MARY: The ol dest ho spi tal for the ci vi lian po pu la tion in Pe tro va ra din Ša nac, la ter Novi 
Sad, is men ti o ned in 1730 as an Ort ho dox ho spi tal bu ilt by the ef forts of the bis hop of Bač ka So fro-
 ni je To ma še vić, la ter re sto red by the ef forts of the bis hop of Bač ka Vi sa rion Pa vlo vić. It was bu ilt in 
the ga te of the Ni ko la ev Church and it was used for tre at ment of ci vi li ans who had ne it her a ho u se 
nor ma te rial me ans. In the pe riod 1865–1873, the lar ge Va roš ka ho spi tal was bu ilt at the cor ner of 
the cur rent Fu toš ka and Škol ska stre ets, but soon it al so be ca me in suf fi ci ent for the ho spi tal ne eds 
of the city of No vi Sad. The new City Ho spi tal was bu ilt in the pe riod 1907–1909 on the out skirts 
of the city as a mo dern pa vi lion-type  ho spi tal com plex with a ca pa city of 300 pa ti ent beds. The 
ho spi tal had se pa ra te de part ments for sur gi cal and in ter nal di se a ses, gyne co logy and ma ter nity, 
and an eye de part ment, and pa ti ents with skin, ve ne real and ot her in fec ti o us di se a ses we re as sig-
ned ac cor ding to exi sting pos si bi li ti es. The ho spi tal had its own X-ray mac hi ne, la bo ra tory and 
phar macy. In the next few years, new pa vi li ons we re ad ded and new de part ments we re esta blis hed 
– for in fec ti o us and men tal pa ti ents and tec hni cal ser vi ce ro oms. Du ring the First World War and 
af ter the li be ra tion, the ho spi tal fa ced ma jor he alth pro blems (epi de mics of typhoid and spot ted 
typhus, Spa nish fe ver and child hood rash) as well as ma jor and in trac ta ble fi nan cial pro blems. The 
idea of   sel ling the City Ho spi tal to the sta te was re a li zed in 1922 and it be ca me the Sta te Ho spi tal.

KEYWORDS: Ort ho dox ho spi tal, City ho spi tal, sta te ho spi tal, he alth ser vi ce, No vi Sad
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Проф. др СВЕ ТЛА НА ЛУ КИЋПЕ ТРО ВИЋ 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду 
При род нома те ма тич ки фа кул тет
Де парт ман за фи зи ку
Eадре са: sve tla na@df.uns .ac.rs

ПО СА ДА МИ СИ ЈЕ APOL LO15  
У НО ВОМ СА ДУ1

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су опи са ни до га ђа ји ве за ни за бо ра вак астро на у та из 
про гра ма Апо ло у Ју го сла ви ји, са по себ ним освр том на њи хо ву по се ту та да шњем 
За во ду за фи зи ку и ма те ма ти ку (да нас – Де парт ман за фи зи ку, При род но-ма те-
ма тич ки фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са ду). Опи са ни су де та љи су сре та 
астро на у та са љу би те љи ма астро но ми је, а кроз при каз са мог пре да ва ња, пред-
ста вље ни су нај зна чај ни ји ре зул та ти ми си је Апо ло15 – од чи ње ни це да је 
пр ви пут у исто ри ји све мир ских про гра ма ко ри шће но лу нар но во зи ло, да је 
у фа зи по врат ка на Зе мљу, пи лот ко манд ног мо ду ла иза шао у ме ђу пла не тар ни 
про стор, опет по пр ви пут; по пр ви пут је на Зе мљи пре ко те ле ви зиј ске ка ме ре 
ви ђе но уз ле та ње са Ме се ца; да је на Ме се цу, у ди рект ном ТВ пре но су, из веде-
на де мон стра ци ја чу ве ног Га ли ле је вог огле да о сло бод ном па да њу, па све до 
опи са ме ста спу шта ња ле ти ли це у Мо ре ки ша са ко јег је до не то на Зе мљу око 
80 ки ло гра ма узо ра ка. Овај ма те ри јал је ка сни је де таљ но ана ли зи ран у вр хун-
ским свет ским ла бо ра то ри ја ма ка ко би се бли же утвр ди ла ње го ва ста рост, 
што је до при не ло раз во ју те о ри ја о на стан ку те ла у Сун че вом си сте му.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Апо ло про грам, Apol lo15, Ме сец, астро но ми ја, Уни вер-
зи тет у Но вом Са ду, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, За вод за фи зи ку и 
ма те ма ти ку

УВОД

По во дом пе де се то го ди шњи це сле та ња на Ме сец ми си је „Апо ло-15” из 
чу ве ног про гра ма аме рич ке све мир ске аген ци је, ко ји се до го дио кра јем ју ла 

1 Ис тра жи ва ње је на ста ло у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та Ма ти це срп ске 
„Раз вој фи зи ке и астро но ми је на под руч ју да на шње Вој во ди не”.

UDC 520/524:061(497.113 Novi Sad)
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1971. го ди не, и пе де се то го ди шњи це по се те астро на у та Но вом Са ду по ла 
го ди не ка сни је, дат је при каз ових до га ђа ја.

У ве ли ком бро ју днев них ли сто ва од 23. ја ну а ра 1972. об ја вље на је ексклу-
зив на вест да су тро ји ца аме рич ких астро на у та, чла но ви по са де „Апо ло-15” 
до пу то ва ли у СФР Ју го сла ви ју у сед мо днев ну по се ту (22–29. ја ну а ра). Деј вид 
Скот, Ал фред Вор ден и Џејмс Ир вин (Da vid R. Scott, Al fred M. Wor den, Ja mes 
B. Ir win) са су пру га ма су у Ју го сла ви ју до пу то ва ли у свој ству спе ци јал них 
иза сла ни ка та да шњег пред сед ни ка САД Ри чар да Ник со на, као го сти Са ве зног 
за во да за ме ђу на род ну на уч ну, про свет но-кул тур ну и тех нич ку са рад њу. 

У то ку јед но не дељ ног бо рав ка има ли су низ су сре та у Бе о гра ду, Но вом 
Са ду, За гре бу и Љу бља ни са сту ден ти ма и про фе со ри ма при род но-ма те ма тич-
ких и тех нич ких усме ре ња, на уч ни ци ма чи ја су ис тра жи ва ња би ла ве за на 
за ге о ло шко-ру дар ске и астро ном ске про бле ме, ра кет ну тех ни ку, ко смич ко 
пра во, ме те о ро ло ги ју и дру ге на уч но и стра жи вач ке обла сти.

ОСНОВ НО ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ МИ СИ ЈЕ

Ко ман дант ми си је Деј вид Скот, пи лот ко манд ног мо ду ла Ал фред Вор ден 
и пи лот лу нар ног мо ду ла Џејмс Ир вин (Сли ка бр. 1) би ли су део успе шно 
ре а ли зо ва ног све мир ског про гра ма Apol lo аме рич ке ци вил не На ци о нал не 
ва зду хо плов не и све мир ске аген ци је (Na ti o nal Ae ro na u tics and Spa ce Ad mi
ni stra tion – NA SA) с ци љем ис тра жи ва ња Ме се ца. 

У овом про гра му ко ји је пре стао с ра дом у де цем бру 1972, укуп но 26 
астро на у та је до шло до Зе мљи ног при род ног са те ли та, а 12 их је и не по сред-
но, фи зич ки, бо ра ви ло на њему. Вр ше ни су раз ли чи ти екс пе ри мен ти на 
по вр ши ни – од ме ре ња ме ха ни ке тла и се и змич ких ис пи ти ва ња, до ис пи ти-
ва ња по вр шин ске тем пе ра ту ре, маг нет ног по ља и со лар них ве тро ва.

Ми си ја „Апо ло-15” ко ја при па да ти пу „сле та ње на Ме сец са људ ском 
по са дом” је за по че ла лан си ра њем бро да 26. ју ла 1971. го ди не по мо ћу лан-
сир не ра ке те Sa turn V AS510 у Све мир ском цен тру „Ке не ди” на Фло ри ди. 
Ме се чев мо дул „Со ко” се спу стио на Ме сец на де лу Ma re Im bri um (Мо ре 
ки ша), у под руч ју Ha dleyApen ni ne 31. ју ла (Фо то гра фи ја бр. 2 – ме сто сле-
та ња Апо ла 15 озна че но је кру гом). Ре ги он Ha dley Ril le је кли су ра па ра лел на 
са пла нин ским ма си вом Апе ни ни дуж ис точ не иви це Мо ра ки ша ис пу ње ног 
очвр сну лом ла вом. Јед но од бит них обе леж ја ове ми си је је и да је, пр ви пут 
у исто ри ји све мир ских про гра ма, де таљ но ис тра жи ва ње те ре на вр ше но ко-
ри шће њем лу нар ног ро ве ра. Астро на у ти су на је ди ном при род ном са те ли ту 
пла не те Зе мље бо ра ви ли ви ше од 19 са ти, а ми си ја је за вр ше на 7. ав гу ста 
1971, по сле укуп но 12 да на, 7 са ти, 11 ми ну та и 53 се кун де, при че му су оба-
вље ни сви пла ни ра ни за да ци.
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Фо то гра фи ја 1. Чла но ви по са де „Апо ла-15”: D. Scott, A. Wor den, J. Ir win (Cre dit NA SA)

Фо то гра фи ја 2. Ло ка ци ја Ha dleyApen ni ne (Cre dit NA SA)
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ПО ПУ ЛА РИ ЗА ЦИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА МЕ СЕ ЦА

У ци љу по пу ла ри за ци је астро ном ских ис тра жи ва ња, 70-их го ди на про-
шлог ве ка су са ве ли ким ам би ци ја ма ор га ни зо ва не свет ске тур не је астро на-
у та. Та ко, на при мер, чла но ви по са де „Апо ло-11” про ве ли су 28 да на на че-
ти ри кон ти нен та – об и шли су 22 др жа ве – од Ла тин ске Аме ри ке, Ка на де, 
Бли ског ис то ка, све до Ау стра ли је.

Астро на у ти из „Апо ло-15” су та ко ђе одр жа ли низ три би на у ве ли ком 
бро ју зе ма ља на ко ји ма су го во ри ли о ре зул та ти ма сво је, по мно го че му, је-
дин стве не ми си је. Ка ко је већ по ме ну то, за ис тра жи ва ње не по сред ног ме се-
че вог ре го ли та ко ри шћен је пре све га лу нар ни ро вер (Сли ка бр. 3), те су, кори-
сте ћи ово во зи ло, астро на у ти у три на вра та про ве ли у ис тра жи ва њу укуп но 
19 са ти, 7 ми ну та и 53 се кун де. Та ко су пре ва ли ли чак 27,9 ки ло ме та ра (17,3 
ми ља), што је би ло до та да нај ду же пре ђе но ра сто ја ње на по вр ши ни Ме се ца. 
Ко ри сти ли су низ но вих, по себ но кон стру и са них ин стру ме на та за при ку-
пља ње ма те ри ја ла са по вр ши не или ис ко па ва ње ис под ње, те до не ли на 
Зе мљу око 80 ки ло гра ма узо ра ка ка ко би се у вр хун ским ла бо ра то ри ја ма 
из вр ши ле од го ва ра ју ће ана ли зе с ци љем да се што ви ше ра све тли ми сте ри-
ја око на стан ка не са мо Ме се ца, не го и до при не се раз во ју по у зда ни јих хи-
по те за о ево лу ци ји чи та вог Сун че вог си сте ма. 

То ком бо рав ка у Бе о гра ду астро на у ти су има ли ви ше су сре та раз ли чи-
тог ти па – од са ста на ка са ју го сло вен ским др жав ни ци ма, пре ко су сре та са 
на уч ни ци ма и сту ден ти ма, до кон та ка та са обич ним љу ди ма. О ве ли ком 
ин те ре со ва њу јав но сти за по се ту ових астро на у та го во ри и по да так да је те 
го ди не на бе о град ском ме ђу на род ном филм ском фе сти ва лу „Фест 72” у 
про гра му при ка зан њи хов пет на е сто ми нут ни филм The walk on the moon, а 
они су, у да ну ка да је би ла про јек ци ја, би ли по ча сни го сти Фе сти ва ла.

Са дис тан це од 50 го ди на це ла ова при ча мо жда да нас зву чи не за ми сли во, 
али у то вре ме ни је пред ста вља ла ве ли ко из не на ђе ње бу ду ћи да су у Ју го-
сла ви ју до ла зи ла и нај ве ћа име на из дру гих сфе ра – на уч ни ци, умет ни ци, 
спор ти сти итд. Вред но је ис та ћи да су пре ове по са де у Бе о гра ду бо ра ви ли 
и чла но ви по садâ „Апо ло-8” и „Апо ло-11”.

АСТРО НА У ТИ У НО ВОМ СА ДУ

Се ми нар у Но вом Са ду био је тек је дан у ни зу слич них на ко ји ма је при-
ка зан ве ли ки број фо то гра фи ја до не тог ма те ри ја ла. По себ но је зна ча јан узо рак 
на зван Ge ne sis Rock про на ђен у кра те ру Spur ко ји је ка сни је по стао ва жан 
екс по нат у збир ци сте на по ста вље ној у Lu nar Sam ple La bo ra tory Fa ci lity у 
Хју сто ну (Тек сас), бу ду ћи да се сма тра ло да је ова сте на ко мад ра ни је, искон-
ске ме се че ве ко ре (Сли ка бр. 4). Ме ђу тим, ка сни је ана ли зе су по ка за ле да се 
ра ди о анор то зи ту, са ста вље ним углав ном од јед не вр сте фелд спа та (ано рит), 
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Фо то гра фи ја 3. Џ. Ир вин по ред ро ве ра (Cre dit NA SA)

Фо то гра фи ја 4. The Ge ne sis Rock (Cre dit NA SA) (узо рак бр. 15415; ма са око 270 гра ма)
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те, иа ко је сте на на ста ла у ра ним фа за ма Сун че вог си сте ма, про це на је да је 
ста ра са мо 4,1 ± 0,1 ми ли јар ду го ди на, од но сно да је на ста ла на кон очвр шћа-
ва ња Ме се че ве ко ре. 

Је дан од ва жних ре зул та та ми си је је чи ње ни ца да је у фа зи по врат ка на 
Зе мљу, на кон спа ја ња лу нар ног мо ду ла са ко манд ним, Вор ден иза шао у ме-
ђу пла не тар ни про стор, што је би ло пр ви пут у исто ри ји да се чо век на ђе у 
отво ре ном све ми ру ван ле те ли це. 

У Но вом Са ду астро на у ти су бо ра ви ли 25. ја ну а ра, где им је про грам 
био ве о ма бо гат. Нај пре су по се ти ли уни вер зи тет, по том Из вр шно ве ће АП 
Вој во ди не, а ка сни је и Пе тро ва ра дин ску твр ђа ву. 

Цен трал но де ша ва ње на Но во сад ском уни вер зи те ту од и гра ло се у За-
во ду за фи зи ку и ма те ма ти ку. На Сли ци бр. 5 је ко пи ја по зив ни це ко јом се 
оба ве шта ва ју за ин те ре со ва ни сту ден ти и про фе со ри о овом је дин стве ном 
до га ђа ју и по зи ва ју на су срет са по са дом „Апо ла-15”. У ве ли ком ам фи те а тру, 
по пу лар ној „Сед ми ци”, го сти су одр жа ли пре да ва ње де таљ но опи су ју ћи 
сво је ути ске о шет њи по ре го ли ту Ме се ца, о ме ре њи ма ко ја су из вр ши ли, 
као и о узор ци ма ко је су при ку пи ли и до не ли на Зе мљу за да ља ис пи ти ва ња.

Не по сред ни до ма ћи ни овог ску па су би ли ди рек тор За во да за фи зи ку и 
ма те ма ти ку, проф. Сло бо дан Ца рић и ле ген дар ни по пу ла ри за тор астро но-
ми је и на у ке у Вој во ди ни, проф. Жи во јин Ћу лум. На Фо то гра фи ји бр. 6, из 
при ват не ар хи ве проф. Ца ри ћа, за бе ле жен је мо ме нат увод ног обра ћа ња 
ди рек то ра За во да где је по здра вио астро на у те и за хва лио им се на по се ти 
(за ка те дром су астро на у ти Д. Скот, А. Вор ден и Џ. Ир вин, а крај ње де сно проф. 
Ћу лум), док Фо то гра фи ја бр. 7 све до чи о из ла га њу ко ман дан та ми си је Ско та.

Пи са ни ма те ри јал о овом су сре ту је ве о ма оску дан и сво ди се са мо на 
не ко ли ко из ве шта ја у днев ним но ви на ма, те је опис ат мос фе ре на ску пу 
про и за шао из раз го во ра ау то ра тек ста са ста ри јим ко ле га ма ко ји су та да 
би ли сту ден ти и са ве ли ким ус хи ће њем увек го во ре о том је дин стве ном до-
га ђа ју ко јем су при су ство ва ли.

Пре ма тим све до че њи ма, астро на у ти су нај пре ис та кли сво је за до вољ-
ство што су у при ли ци да о осва ја њу ва си о не и дру гим до стиг ну ћи ма на у ке 
раз го ва ра ју са сту ден ти ма ко ји пред ста вља ју ства ра лач ки мост из ме ђу ста-
ри јих и бу ду ћих ге не ра ци ја ис тра жи ва ча. По том је при ка зан кра ћи филм о 
екс пе ди ци ји као основ за да љу ди ску си ју, а су срет је на ста вљен ту ма че њем 
сни ма ка за ни мљи во сти за бе ле же них то ком шет њи и во жњи спе ци јал ним 
во зи лом по Ме се цу.

За при сут не сту ден те, од ко јих су у нај ве ћем бро ју би ли сту ден ти фи-
зи ке, по себ но је би ла ин те ре сант на при ча ве за на за чу ве ни Га ли ле јев оглед 
о сло бод ном па да њу ко ји су астро на у ти ре а ли зо ва ли на Ме се цу. На и ме, 
ко ман дант Скот је опи сао ка ко је пред те ле ви зиј ском ка ме ром ко ја је то ди-
рект но пре но си ла, исто вре ме но ис пу стио че кић и пе ро са ци љем да де мон-
стри ра Га ли ле је ву те о ри ју да у од су ству ае ро ди на мич ког от по ра, сви објек-
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ти, без об зи ра на њи хо ву ма су, па да ју истом бр зи ном у да том гра ви та ци о ном 
по љу. Бу ду ћи да Ме сец прак тич но не ма ат мос фе ру, па та ко не ма ни от по ра 
ва зду ха, те ла су па да ла упо ре до и исто вре ме но сти гла на тло, што је на рав-
но би ла ди рект на про ве ра и по твр да Га ли ле је ве тврд ње. На гла сио је да је 
екс пе ри мент био иде ја Џоа Але на (Joe Al len), а да је у огле ду ко ри шће но 
пе ро жен ке со ко ла, јер је ова пти ца ма ско та Ва зду хо плов не ака де ми је Сје-
ди ње них Др жа ва (Uni ted Sta tes Air For ce Aca demy).

Ко ри сте ћи сво је зна ње и ве шти ну сјај них пре зен те ра, астро на у ти су 
опи си ва ли ме сто спу шта ња сво је ле те ли це у Мо ре ки ша, од но сно спе ци фич-
ну ка рак те ри сти ку ме се че ве по вр ши не ко ја се на зи ва ри ла или ри ма (ri ma, 
lat.; crack, engl – пу ко ти на). По ја сни ли су да су већ пр ве ана ли зе у ла бо рато-
ри ја ма по ка за ле да је у узор ци ма тла при ку пље них то ком ми си је са „пла нин-
ског” те ре на при сут на кла сич на се ди мент на сте на бре ча сме ђе бо је (око 90%), 
док у узор ци ма из под руч ја „мо ра” до ми ни ра ба залт (60–70%). Ве ћи на узо-
ра ка до би је них са ре ги је Апе нин ског ма си ва су ми не ра ли KRE EP (сте на са 
ви со ким са др жа јем ка ли ју ма K, еле ме на та из гру пе „рет ке зе мље”, ra reearth 
ele ments REE и фос фо ра P), анор то зит, ре кри ста ли зо ва ни но рит или ре кри-
ста ли зо ва на бре ча. Об ја сни ли су и ка ко су по ста ви ли ТВ ка ме ру на Ме се че во 
во зи ло, а што је омо гу ћи ло да се по пр ви пут на Зе мљи пра ти по ле та ње лу нар-
ног мо ду ла са Ме се ца.

Са ве ли ким ус хи ће њем Скот је го во рио о ве ли чан стве но сти Ме се че вих 
пла ни на, о оста ци ма вул кан ске ла ве, о ле по ти кри ста ла на по вр ши ни. Та ко ђе, 

Фо то гра фи ја 5. Ко пи ја по зив ни це за су срет са астро на у тим
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Фо то гра фи ја 6. По здрав на реч до ма ћи на ску па (при ват на ар хи ва)

Фо то гра фи ја 7. Обра ћа ње астро на у та (при ват на ар хи ва)
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по но вио је сво ју чу ве ну ре че ни цу о то ме ка ко се осе ћао на том је дин стве ном 
ме сту уда љен хи ља да ма ки ло ме та ра од Зе мље: „По ди гао сам ру ку, ис пра вио 
па лац и тим јед ним пр стом пре крио чи та ву пла не ту. Је дан ма ли по тез и цела 
Зе мља је не ста ла”. 

Не ма ње ин те ре сант на те ма би ла је при ча Ал фре да Вор де на. На и ме, док 
су Скот и Ир вин вр ши ли сво је за дат ке на Ме се че вом тлу, он је у ко манд ном 
бро ду кру жио око Ме се ца, при че му је из вр шио низ сни ма ња спе ци јал ним 
ка ме ра ма и ис пи ти ва ња по себ ним ин стру мен ти ма. Спек та ку лар ност про-
јек та ле жи и у то ме да је Вор ден из вео тзв. EVA ак тив ност (Ex tra ve hi cu lar 
ac ti vity – EVA), од но сно пр ви из ла зак у отво ре ни све мир ко ји је тра јао 39 
ми ну та и 7 се кун ди.

Фо то гра фи ја 8. Ста туа Fal len Astro na ut

Го во ри ли су и о дру гим за ни мљи во сти ма свог по ду хва та. При ме ра ради, 
до та кли су и при чу о фи гу ри ци Па ли астро на ут и пло чи ци са 14 име на 
(Фо то гра фи ја бр. 8) ко ју су оста ви ли на Ме се цу у знак се ћа ња на 14 аме рич-
ких астро на у та и со вјет ских ко смо на у та ко ји су стра да ли то ком прет ход них 
ми си ја вр ше них у ци љу ис тра жи ва ња све ми ра. Украт ко су се освр ну ли и на 
сво ја све мир ска оде ла ко ја су би ла мо ди фи ко ва на у од но су на ра ни је ми си је. 
Њи хо ва оде ла са озна ком „A7LB”, има ла су но ви ди зајн ко ји им је омо гу ћио 
да се пот пу но са гну и без те шко ћа оба вља ју за дат ке на Ме се че вој по вр шини, 



38

а та ко ђе и да се ла ко пе њу и сме сте на ро вер. С дру ге стра не, Вор де но во оде-
ло се у не ким де та љи ма раз ли ко ва ло, бу ду ћи да је ње гов за да так био да на-
пу сти ле те ли цу са мо при ли ком узи ма ња фил мо ва из ка се та при по врат ку 
на Зе мљу. 

При сут ни су има ли низ пи та ња, а због огра ни че но сти вре ме на ко је су 
го сти има ли на рас по ла га њу, на де се так су до би ли и од го во ре. Остао је 
упам ћен де таљ ка да је је дан од при сут них за љу бље ни ка у астро но ми ју про-
ко мен та ри сао ка ко у јав но сти по сто је мно ге спе ку ла ци је пре ма ко ји ма до-
стиг ну ти ни во тех но ло ги је у филм ској ин ду стри ји пру жа основ за ве ро ва ње 
ка ко је све оно што се при ка зу је као ре зул тат Апо ло ми си ја, у ства ри, про из-
вод до бре ре жи је, мо дер них филм ских сту ди ја и по год них те ре на у аме рич ким 
пу стињ ским пре де ли ма. На кра ју свог ко мен та ра по ста вио је и кон крет но 
пи та ње: „Да ли је мо гу ће да се та ко не што ура ди, па чи та вом све ту пред ста-
ви као ре а ли зо ва на ми си ја?” Ко ман дант Скот се искре но на сме јао и ре као: 
„За и ста је све то мо гу ће, али, ми смо ствар но би ли на Ме се цу!” 

Фотографија 9. Мо дул Апо ло-15 у Ме се че вој ор би ти,  
са ори ги нал ним пот пи си ма чла но ва по са де
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Пам ти се и да су астро на у ти раз ли чи то од го ва ра ли на пи та ња о сво јим 
нај при јат ни јим тре ну ци ма то ком екс пе ди ци је – ко ман дан ту Ско ту нај леп ши 
мо ме нат био је ка да је стао на ме се че во тло, а Ир ви ну, кад су по ле те ли при 
по врат ку ка Зе мљи! Ве ро ват но у на ме ри да ат мос фе ра бу де што опу ште ни ја, 
Вор ден је ре као да се до бро од мо рио док су оста ла дво ји ца би ли на Ме се цу.

На кра ју су сре та, астро на у ти су Но во сад ском уни вер зи те ту по кло ни ли 
ма ке ту свог бро да са угра ђе ним де ли ћем обло ге за тер мич ку изо ла ци ју, ски-
нут са њи хо ве ле те ли це и при мер ке ми не ра ла. На жа лост, овим по кло ни ма 
се из гу био сва ки траг. Та ко ђе, у знак за хвал но сти, про фе со ру Ћу лу му су 
пре да ли ко пи ју чу ве не фо то гра фи је ко манд но-сер ви сног мо ду ла „Апо ло-15” 
у ме се че вој ор би ти (The Apol lo 15 com mand and ser vi ce mo du le in lu nar or bit, 
сни мље ној са Fal con) са ори ги нал ним пот пи си ма све тро ји це ко смо на у та.

Ура мље на фо то гра фи ја је да нас из ло же на у учи о ни ци у ко јој сту ден ти 
слу ша ју пре да ва ња из пред ме та Осно ви Сун че вог си сте ма, на Де парт ма ну 
за фи зи ку При род но-ма те ма тич ког фа кул те та (Фо то гра фи ја бр. 9). 

Ка да је реч о лич ним ути сци ма о го сти ма, пре ма за бе ле шка ма проф. 
Ца ри ћа, ра ди ло се о „...из у зет но шар мант ним љу ди ма у ко је су при сут ни 
гле да ли са ве ли ким уз бу ђе њем по ку ша ва ју ћи да от кри ју шта је то што их 
чи ни на ро чи тим, ка да су ус пе ли да ре а ли зу ју та кве по ду хва те!” И, ка ко је 
про фе сор го во рио, ни шта их ни је раз ли ко ва ло од дру гих љу ди. Би ли су то 
сјај ни, ин спи ра тив ни и хра бри мла ди љу ди све сни сво је од го вор но сти.

Фотографија 10А. Ко пи ја ко вер те са пи смом упу ће ног др С. Ца ри ћу из Ам ба са де САД
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Фотографија 10Б. Ко пи ја пи сма упу ће ног ди рек то ру За во да др С. Ца ри ћу

За до вољ ство су сре том у Но вом Са ду ис ка за но је пре ко аме рич ке ам ба-
са де пи смом ко је је проф. Ца рић до био у знак за хвал но сти за ор га ни за ци ју 
до га ђа ја (Фо то гра фи је бр. 10АБ).

А да су ле ген дар ни астро на у ти по све му „оби чан свет”, по ка зу ју и фо-
то гра фи је са чи ње не то ком руч ка ор га ни зо ва ног у њи хо ву част на Пе тро ва-
ра дин ској твр ђа ви где су, са су пру га ма, ужи ва ли уз там бу ра ше чу ве ног 
вој во ђан ског вир ту о за Ја ни ке Ба ла жа (Фо то гра фи је 11АБ).
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Фо то гра фи ја 11АБ. Астро на у ти са там бу ра ши ма Ја ни ке Ба ла жа  
(Cre dit Ima ge: Keysto ne Pic tu res USA/ZU MA PRESS)

ЗА КЉУ ЧАК

Бр зи на ко јом се од ви ја сва ко дне ви ца по ста ла је већ то ли ко ве ли ка да се 
до га ђа ји пре пли ћу и да је у мно штву ве сти ко је се по ја вљу ју те шко про це ни-
ти шта је ви ше, а шта ма ње ва жно. У при род ним на у ка ма је то ком 20. ве ка 
би ло из ра зи то мно го ве ли ких от кри ћа, а раз вој на у ке о са вре ме ним ма те-
ри ја ли ма до сти гао је ни во ко ји је омо гу ћио да се тех нич ки ре а ли зу ју мно ги 
ве ли ки про јек ти, ка кви су, на при мер, ле то ви са људ ском по са дом на Ме сец. 
Људ ски фак тор је и ов де сва ка ко кљу чан, а да су астро на у ти ко ји су би ли 
су ди о ни ци тих по ду хва та из у зет но ин те ли гент ни, спрет ни и пре свега хра-
бри по је дин ци, све до че и при че по се ти ла ца три би не одр жа не у ја ну а ру 1972. 
го ди не у ам фи те а тру За во да за фи зи ку и ма те ма ти ку Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду. 

Овај текст при пре мљен је с ци љем да бу де трај но обе ле жен као до га ђај 
ко ји је од не сум њи во ве ли ког зна ча ја за исто ри ју При род но-ма те ма тич ког 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Не ке од им пре си ја с по ме ну тог ску-
па ру ко во ди ле су на став ни ке са Де парт ма на за фи зи ку да 2002. го ди не ини-
ци ра ју но ву сту диј ску гру пу на ПМФ – Астро но ми ја са астро фи зи ком, на 
ко јој су сви про гра ми би ли кон ци пи ра ни у скла ду са Бо лоњ ском де кла ра-
ци јом. Био је то пи о нир ски ко рак у из ме ни ви со ко о бра зов ног си сте ма, а 
од го ва ра ју ћи за кон на ни воу Ре пу бли ке Ср би је до нет је тек три го ди не ка-
сни је. Ти ме је из у ча ва ње астро но ми је као на уч не ди сци пли не на уни вер зи-
тет ском ни воу по пр ви пут за жи ве ло у Вој во ди ни.
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MIS SION CREW APOL LO15 IN NO VI SAD

SUM MARY: The pa per de scri bes the events re la ted to the stay of astro na uts from the Apol-
lo pro gram in Yugo sla via, with spe cial re fe ren ce to the ir vi sit to the De part ment of Physics and 
Mat he ma tics (to day – De part ment of Physics, Fa culty of Sci en ce, Uni ver sity of No vi Sad). The 
de ta ils of the astro na uts me e ting with astro nomy ent hu si asts are de scri bed, and thro ugh the pre-
sen ta tion of the lec tu re it self, the most sig ni fi cant re sults of the “Apol lo-15” mis sion are pre sen ted. 
It be gins with the fact that for the first ti me in the spa ce pro grams hi story a lu nar ve hic le was used. 
Then, in the pha se of re turn to Earth, the pi lot of the com mand mo du le be ca me the first hu man 
who per for med the first-ever spa ce walk in de ep spa ce. For the first ti me the lu nar lift-off was seen 
on Earth via the te le vi sion ca me ra and a de mon stra tion of the fa mo us Ga li le o’s free fall ex pe ri ment 
was per for med in a li ve TV bro ad cast. The re is al so a de scrip tion of the lan ding si te in the Ma re 
Im bri um (Sea of Sho wers or Sea of Ra ins) from which abo ut 80 kg of sam ples we re bro ught to 
Earth, which we re analysed in de tail in the world’s top la bo ra to ri es and thus mo re clo sely the ir age 
was de ter mi ned, which con tri bu tes to the de ve lop ment of the o ri es abo ut the for ma tion of bo di es 
in the So lar System.

KEYWORDS: Apol lo pro gram, Apol lo-15, Moon, astro nomy, Uni ver sity of No vi Sad, Fa culty 
of Sci en ces, De part ment of Physics and Mat he ma tics
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ЈУ БИ ЛЕ ЈИ / JU BI LE ES

ДР МЛА ДЕН Д. МИ РИЋ: 
ДО ПРИ НОС ПРО ГРЕ СУ СЕ МЕ НАР СТВА И КУЛ ТУ РИ 

СЕ ЋА ЊА НА НА ШУ БА ШТИ НУ И СВЕТ СКУ  
АГРО Е ВО ЛУ ЦИ ЈУ

По во дом 50 го ди на ис тра жи вач ког ра да: 1969–2019. и  
75 го ди на слу же ња по љо при вре ди: 1945–2019. го ди не

УВОД НО СЛО ВО О МЛА ДЕ НУ МИ РИ ЋУ

Мла ден Ми рић по то мак је лич ких Ср ба. Ро ђен је 1942. у лич ком се лу 
Кр ба ви ца код Пли твич ких је зе ра, у зе мљо рад нич кој по ро ди ци, од оца Да-
не та и мај ке Ма ри је. По ро ди ца се на кон Дру гог свет ског ра та пре се ли ла у 
се ло Ко лут (Бач ка). У Ко лу ту је за вр шио основ ну шко лу. У Сом бо ру је 1961. 
за вр шио сред њу шко лу. Мла ден че сто при ча „да је од мах на кон ра та по чео 
да по ма же ро ди те љи ма на се о ском има њу, за ли вао је и брао по вр ће, за ки дао 

UDC 631:929 Milić M.
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за пер ке у ви но гра ду, чу пао ко ров, хра нио сви ње, ко зе, жи ви ну, пса....”. У 
основ ној шко ли се за ин те ре со вао за по е зи ју, про зу и глу му, а по чев од сред-
ње шко ле об ја вио је ви ше песaма, ве сти и по не ку при чу и ко зе ри ју у два 
ло кал на гла си ла (По крет и Сом бор ске но ви не) и но во сад ском сту дент ском 
ли сту (Ин декс). 

По љо при вред ни фа кул тет1 за вр шио је у Но вом Са ду 1966. године, а спе-
ци ја ли зацију знатно доцније, да би затим одбранио док тор ску ди сер та ци ју 
под насловом Настанак, развој и ефекти семенарства у Југославији. 

То ком сту ди ра ња на пи сао је при год ну бро шу ру по во дом IV Агро но ми-
ја де – спорт ско-струч но-кул тур ног дру же ња сту де на та по љо при вред них 
фа кул те та СФРЈ.

Свој рад ни век углав ном је по све тио се ме ну, све стра но се ба ве ћи ње го-
вом про из вод њом, до ра дом, ис пи ти ва њем, про ме том, пи са њем про пи са и 
раз вој них пла но ва, ор га ни зо ва њем, про у ча ва њем и пу бли ци сти ком са свих 
по ме ну тих ста но ви шта. Про шао је кроз све де лат но сти и про це се у про из-
вод њи се ме на, али је де лао и у др жав ној упра ви и као на уч ни са рад ник у 
Ин сти ту ту за ку ку руз „Зе мун По ље”, ода кле је и оти шао у ин ва лид ску пен-
зи ју 2000. го ди не. 

ИНО ВА ТИ ВАН ПО ЧЕ ТАК СЛУ ЖБО ВА ЊА

Ин же њер Мла ден Ми рић по чео је да ра ди у стру ци у пред у зе ћу „Југо-
ин спект” на по вре ме ним по сло ви ма из во за жи та, као кон тро лор ква ли те та и 
ко ли чи не. Стал но за по сле ње за сно вао је 1967. у По љо при вред ном ком би на ту 
„Елан” из Ср бо бра на, пр во као при прав ник, ра де ћи нај пре на вр ло успе шном 
ши ре њу ко о пе ра ци је са зе мљо рад ни ци ма, као и на окон ча њу ко ма са ци је у 
ата ру оп шти не и ПК „Елан”. У Ела но вом Цен тру за до ра ду се ме на2 ра дио је 
де сет го ди на и у ње му по стао од го вор ни струч њак за се ме нар ство, ко је је 
за сни ва ло го ди шњу про дук ци ју се ме на на пре ко 4.000 хек та ра. Ми рић је био 
пре те ча прак ти ко ва ња ра не же тве, уз до су ши ва ње се ме на свих вр ста, што је 
иза зва ло не ве ри цу до ра ђи ва ча се ме на то га вре ме на. Због то га је По љо при-
вред ни фа кул тет из Но вог Са да ор га ни зо вао са ве то ва ње у Ела но вом Цен тру 
за до ра ду се ме на на ко јем је под нео увод ни ре фе рат о број ним по зи тив ним 
ефек ти ма су ше ња. Ми рић је пр ви увео ме ре ње вла ге се ме на на њи ви уво ђе-
њем ба те риј ског вла го ме ра. Та ко ђе се за ла гао за „хлад но” про ду ва ва ње тек 
убра ног се ме на иа ко је оно би ло су во, јер се ис по ста ви ло да ова рад ња ели-
ми ни ше бо ле сти и ште то чи не из се мен ског ма те ри ја ла. У то ме до рад ном 

1 Као сти пен ди ста По љо при вред ног фа кул те та три пу та је на гра ђи ван за уче ње и дру-
штве ни рад.

2 Је дан од нај ве ћих свет ских цен та ра за до ра ду се ме на (ка па ци те та око 20.000 то на 
го ди шње).



45

цен тру Ми рић је 1969. за по чео свој на уч ни рад на упо ред ном ис тра жи ва њу 
тех но ло шко-про це сних учи на ка раз ли чи тих си сте ма до ра де се ме на, од но сно 
о ути ца ју про из во ђач ких мар ки и ти по ва уре ђа ја и опре ме на тр жи шна свој-
ства до ра ђе ног се ме на. Исте го ди не спро вео је ма кро-оглед ко јим је про у ча-
вао гу бит ке зр на ку ку ру за у јед ној се зо ни су ше ња и скла ди ште ња, пу тем 
че га је до шао до фор му ле за об ра чун тзв. ка ла. То ком 1972. а по во дом 10-годи-
шњи це ПК „Елан”, са три са рад ни ка је на пи сао при год ну мо но гра фи ју.

ДР ЖАВ НА СЛУ ЖБА

Мла ден Ми рић је 1975. иза бран (у свој ству во лон те ра) за пот пред сед ни ка 
Из вр шног ве ћа Оп шти не Ср бо бран. На том ме сту из ра дио је План раз во ја 
оп шти не за пе ри од 1976–1980. ко ји је успе шно ре а ли зо ван. С тог ме ста пре шао 
је у Са ве зно Ми ни стар ство по љо при вре де, где је на ред них 15 го ди на (1977–
1992) ра дио као са вет ник на раз вој ним по сло ви ма пла ни ра ња, ре гу ла ти ве и 
при пре ме струч них под ло га за ме ђу на род ну са рад њу у по љо при вре ди, а нај-
ви ше у биљ ној про из вод њи и пре ра ди. Ми рић је у све ту пред во дио на ше 
пре го ва рач ке ти мо ве, ка да је, из ме ђу оста лог, по пр ви пут из деј ство вао из воз 
про да јом ли цен це дру гој др жа ви два про из во да до ма ће агро на у ке: се ме сор ти 
пше ни це Ин сти ту та за ра тар ство и по вр тар ство из Но вог Са да и агро-про из-
вод пре храм бе не ин ду стри је „Под рав ка”. За тим је раз ра дио иде ју и са др жај и 
ру ко во дио из ра дом др жав ног на уч ног про јек та: „Мо гућ но сти про из вод ње 
нај ва жни јих по љо при вред них би ља ка”, из ко га су про из и шле обим не на уч не 
сту ди је за про јек ци ју раз во ја биљ не про из вод ње у СФРЈ. 

Ме ђу пр ви ма се за ла гао за за шти ту жи вот не сре ди не у по љо при вре ди 
и ор ган ску про из вод њу хра не и у ве зи с тим ана ли зи рао ста ње, пред ла гао 
ме ре и пи сао члан ке и рас пра ве – пр ви је опи сао и об ја вио прин ци пе њив ске 
ор ган ске про из вод ње и еко ло шке до ра де се ме на. Ти ме је по стао и је дан од 
ау то ра пр вог На ци о нал ног из ве шта ја о жи вот ној сре ди ни и раз во ју – Na ci o nal 
Re port of En vi ron ment and De ve lop ment (пи сан за са мит UN CED 1992. ко ји је 
одр жан у Рио де Жа не и ру у Бра зи лу од 3–14. ју на 1992). 

Уче ство вао је у из ра ди мно гих пла но ва и про пи са, по пут За ко на о фи-
нан сиј ској по мо ћи др жа ве раз во ју се ме нар ства 1986. го ди не. Го ди не 1987. 
из ра дио је Пра вил ник о ква ли те ту се ме на (250 стр.), ко ји пред ста вља је дан 
од нај сло же ни јих и нај ва жни јих про пи са у агра ру. У ње га је унео знат не 
но ви не ко је се ни су ме ња ле. Та ко ђе је пред ло жио кри те ри ју ме за пла ћа ње 
пше ни це по ква ли те ту зр на сор ти и из ра дио пр ви пра вил ник, што је до при-
не ло по бољ ша њу до ма ћег сор ти мен та и бра шна. 

Ви ше пу та би ран је за чел ни ка ин спек циј ског ти ма за по вре ме ну контро-
лу др жав них и рат них ре зер ви по љо при вред но-пре храм бе них про из во да, да 
би у јед ној при ли ци от крио ве о ма ве ли ки не мар и ште ту на ро би у ре зер ва ма.
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По сло ве се кре та ра др жав не Ко ми си је за биљ не ге не тич ке ре сур се вр шио 
је од 1988. до 1992, ка да је за по чет и за вр шен је дан од нај ва жни јих на уч них 
про је ка та о ге не тич ким ре сур си ма у СФРЈ, као и про јек то ва ње и град ња 
де ла Бан ке биљ них ге на у Зе мун По љу.

Као са вет ник за биљ ну про из вод њу и агро пре ра ду пи сао је о про бле-
ми ма ко ри шће ња зе мљи шта а за FAO seed Re vi ew, у два на вра та је на пи сао 
оп шир не ана ли зе о ста њу и ус пе си ма се ме нар ства и опле ме њи ва ња би ља ка 
у на шој др жа ви. 

Био је по кре тач ИСО стан дар ди за ци је по сло ва, не са мо се мен ских ла-
бо ра то ри ја, не го и агро пре ду зе ћа у Ср би ји, да би по стао др жав ни екс перт 
за оце њи ва ње уво ђе ња ИСО стан дар да у по сло ва ње. 

У тре нут ку рас па да Ју го сла ви је ини ци рао је осни ва ње Дру штва се лек-
ци не ра и се ме на ра Ср би је и био се кре тар дру штва (иза бран је за до жи вот ног 
по ча сног чла на Управ ног од бо ра дру штва). У том свој ству би ран је у Пред-
сед ни штво Са ве за по љо при вред них ин же ње ра и тех ни ча ра СР Ју го сла ви је, 
где се по све тио очу ва њу ча со пи са Ар хив за по љо при вред не на у ке, као члан 
Из да вач ког са ве та. 

НА УЧ НИ СА РАД НИК ИН СТИ ТУ ТА ЗА КУ КУ РУЗ  
„ЗЕ МУН ПО ЉЕ”

На по зив ру ко вод ства Ин сти ту та за ку ку руз „Зе мун По ље” Мла ден 
Ми рић пре ла зи у ову ино ва тив но-про из вод ну уста но ву 1993. го ди не где је 
био шеф Ла бо ра то ри је за ис пи ти ва ње се ме на и ре фе рент ге не тич ке кон тро-
ле се мен ских усе ва. Из ове ин сти ту ци је ру ко во дио је ис тра жи ва њи ма на 
пот про јек ту 2: из др жав ног Про јек та Ц.4.02.37.035 – „Раз вој но вих тех но ло-
шких по сту па ка у про из вод њи и до ра ди ви со ко ква ли тет ног се ме на ку ку ру-
за” за Ми ни стар ство на у ке и тех но ло ги је Ре пу бли ке Ср би је (1994–1997). За 
се дам и по го ди на ра да у Ин сти ту ту об ја вио је око 50 ре цен зира них чла на ка, 
ве ћи ном на уч ног ка рак те ра са исто то ли ко ин сти тут ских ау то ра и са рад ни-
ка. По што је об ја вио не ко ли ко чла на ка у ве зи мар ке тин га сор ти и се ме на, 
су де ло вао је у ства ра њу мар ке тин шке слу жбе Ин сти ту та за ку ку руз „Зе мун 
По ље”. Ра дом у Ин сти ту ту по стао је ак тер уно ше ња до ма ћих се ме нар ских 
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ку ћа у пла не тар ну Seed Encyclo pa e dia, да би 1994. по кре нуо нов ча со пис 
Се лек ци ја и се ме нар ство, чи ји је био уред ник и се кре тар до пен зи о ни са ња. 
Ор га ни зо вао је де се так струч но-на уч них сим по зи ју ма, од то га по ло ви ну с 
ме ђу на род ним уче шћем, а са не ко ли ко чла на ка уче ство вао је на са ве то ва-
њи ма у дру гим др жа ва ма. За по чео је ор га ни за ци ју мар ке тин шког на сту па 
свих агро ин сти ту та из цен трал не Ср би је. У том ци љу осно вао (мар ке тин шки) 
је ча со пис Агро и но ва ци је, чи ји је био уред ник и вр ло ак ти ван са рад ник.

Сли ка 1. Ча со пи си Агро и но ва ци је и Се лек ци ја и се ме нар ство
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УВИД У ОБ ЈА ВЉЕ НЕ ЧЛАН КЕ И КЊИ ГЕ

Мла ден Ми рић је об ја вио пре ко сто на уч них и исто то ли ко струч них 
чла на ка у 22 до ма ћа и 14 стра них ча со пи са и око 15 до ма ћих и ино стра них 
збор ни ка, ме ђу ко ји ма и три збор ни ка СА НУ (са два ра да по по зи ву). Об ја-
вио је укуп но 140 ре цен зира них ра до ва, од ко јих је 36 из во да. Ра до ви су штам-
па ни у 50 ра зно род них пу бли ка ци ја ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни ји до ма ћи 
ча со пи си: Ар хив за по љо при вред не на у ке, Са вре ме на по љо при вре да, Еко но
ми ка по љо при вре де, Фло ги стон, Агро е ко но ми ка, ПТЕП – Про це сна тех ни ка 
и енер ге ти ка у по љо при вре ди, Са вре ме на по љо при вред на тех ни ка, Yugo slav 
Sur vey, као и за гре бач ко Se me nar stvo и Agro nom ski gla snik и др., али нај че шће 
у „свом” ча со пи су Се лек ци ја и се ме нар ство. На уч не члан ке Ми рић је на пи-
сао са око 125 ау то ра и са рад ни ка (по ло ви на њих је из Ин сти ту та за ку ку руз 
„Зе мун По ље”), што је по број но сти уче сни ка је дин ствен слу чај. Ми рић је 
у ви ше од тре ћи не (60) ре цен зи ра них ра до ва био пр ви ау тор (у 54 на сло ва 
је ди ни), у 29 дру ги, у се дам ра до ва тре ћи, два че твр ти, а у по је дан рад пе ти 
или ше сти ко а у тор. Две књи ге и око 25 ра до ва (и из во да) об ја вље ни су на 
ен гле ском је зи ку (у се дам ча со пи са), на ру ском (три) и ма ке дон ском је зи ку 
је дан. Члан ци су штам па ни у др жа ва ма где се из во зи ло до ма ће се ме ме ђу 
ко ји ма су Ру си ја, Укра ји на, Се вер на Ма ке до ни ја, Ру му ни ја, Бо сна и Хер це-
го ви на и Хр ват ска.

Ба вио се ди зај ном: амбалажe ПК „Елан”, Удру же ну ду ван ску ин ду стри ју 
Ниш, ре кла ме ЗП хи бри да и ко ри це свих сво јих књи га и ча со пи са Агро и но
ва ци је.
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ОСВРТ НА СА ДР ЖАЈ ЧЛА НА КА

Већ 1969. го ди не Ми рић по чи ње сво ја два ис тра жи ва ња: 1) гу би ци ку-
ку ру за при су ше њу и скла ди ште њу (из ко га је до био фор му лу или па ра ме тар 
за об ра чун) и 2) ути цај по је ди них мар ки и уре ђа ја на про цес до ра де, тј. ква-
ли тет се ме на пше ни це. На кон то га опи си вао је ис ку ства са бла го вре ме ном 
ра ном же твом и су ше њем се мен ске пше ни це, а по том и о из бо ру уре ђа ја у 
под ним скла ди шти ма за зр но. Као др жав ни слу жбе ник пи сао је о ме ра ма за 
уна пре ђе ње уљар ства и зе мљи шне по ли ти ке. 

Сле ди се ри ја чла на ка из те ма та о се ме нар ству: оп шта ста но ви шта, мар ке-
тинг се ме на до ма ћих сор ти, о учин ку (ефек ту) опле ме њи ва ња би ља ка, по том 
ана ли зи ра ста ње се ме нар ства и се лек ци је у СФРЈ за по тре бе ФАО (Рим), 
ис тра жу је исто ри ју или ево лу ци ју се ме нар ства, ре гу ла ти ву и ор га ни зо ва ње 
пред у зе ћа из се ме нар ских де лат но сти у др жа ви. По се бан сег мент ра да ово-
га ау то ра би ло је ука зи ва ње на ста ње и акут не про бле ме у се ме нар ству и 
пред ла га ње ме ра за стра те ги ју раз во ја се ме нар ства и се лек ци је, по себ но 
ку ку ру за, пше ни це, по вр ћа и крм ног би ља, као и на раз во ју се ме нар ства у 
брд ско-пла нин ском под руч ју. Пи сао је и о по ја ви на уч не опле ме њи вач ке и 
струч не се ме нар ске шко ле у нас и о осно ва ма уби ра ња се ме на.

Ме ђу пр ви ма је отво рио те му о ну жно сти уво ђе ња ИСО стан дар да у по-
сло ва ње, нај пре ла бо ра то ри ја, а за тим и пред у зе ћа као и Ин сти ту та за ку ку руз 
у Зе мун По љу. У исто вре ме Ми рић при сту па раз ма тра њу тер ми но ло ги је и 
ту ма че њу пој мо ва у обла сти се ме нар ства као но вој на уч ној ди сци пли ни и 
струч ном пред ме ту, ра ди бо љег спо ра зу ме ва ња, од но сно тач ни је и теч ни је 
ИСО стан дар ди за ци је.

Сле ди про у ча ва ње ути ца ја по је ди них осо би на се ме на (об лик и ве ли чи на, 
фрак ци о ни са став и тех но ло шка свој ства) на ква ли тет и ко ли чи ну се ме на 
за се тву и ути цај до зе ђу бри ва, гу сти не и мо де ла се тве, за тим на вод ња ва ња 
и би о сти му ла то ра „Бе би зе” и „Зе а сте мин” на при нос, фрак ци је, ква ли тет и 
се тве на свој ства се ме на. За ла гао се за уво ђе ње и обра зла гао по тре бу па ко-
ва ња се ме на по бро ју се ме на у се тве не је ди ни це и за пре ра чу на ва ње кре и рао 
пре ци зну фор му лу. Ми рић је, без ма ло је ди ни ко ји је (сци јен то ло шки) ана-
ли зи рао на уч ни до при нос не ког агро ном ског ча со пи са (Се лек ци ја и се ме
нар ство).

Под нео је ви ше од де сет увод них пре да ва ња и на пи сао ви ше чла на ка по 
по зи ву, отво рив ши пр ве на уч не по ле ми ке о се ме нар ском књи жар ству у Ср би ји, 
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ево лу ци ји по љо при вред не и про це сне тех ни ке, есе ји ма и по ле ми ци о рад ним 
ни во и ма у агро но ми ји и агро тех но ло ги ји, као и есе ју о се ме ну. 

Об ја вио је де сет књи га (у пет је је ди ни, у три пр ви, у по јед ној са рад ник 
и увод ни чар) и две бро шу ре. 

Сли ка 2. Књи га Се ме нар ство као иза зов (1998)

Сли ка 3. Књи га До ра да се ме на (2003) Сли ка 4. Књи га Се ме нар ски па ра ме три (2006)

Као са рад ник је уче ство вао у ис тра жи ва њу стра те шког мар ке тин га у 
агра ру и се ме нар ству, за шти ти пра ва ау то ра сор ти и се ме на, ана ли зи ре зул-
та та ис пи ти ва ња ЗП хи бри да у ма кро-огле ди ма и о њи хо вој ре јо ни за ци ји. 
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У не ко ли ко чла на ка ба вио се те мом из во за се ме на, хек то ли тар ском и ма сом 
1.000 се ме на (у те о ри ји и прак си) и па ри те ти ма це на на ште ту се ме нар ства 
спрам ра ста це на ин пу та. 

ОСВРТ НА СА ДР ЖАЈ КЊИ ГА

Мла ден Ми рић је био за го вор ник пи са ња и штам па ња и увод ни чар тро-
је зич не мар ке тинг пу бли ка ци је о вр ли на ма до ма ћег сор ти мен та и се ме на. 
Књи га Се ме нар ство као иза зов за пра во је у не ким де ло ви ма скра ћен а у 
не ким про ши ре на док тор ска ди сер та ци ја Мла де на Ми ри ћа, у ко јој је до ка-
зи ван на ста нак, раз вој, свој ства, ор га ни за ци ја, са став, ме сто, уло га, зна чај 
и учин ци се ме нар ства, као но вог за ни ма ња, при вред не де лат но сти, струч ног 
пред ме та и на уч не ди сци пли не.

У са рад њи са про фе со ром др Ми ла ди ном Бр ки ћем на пи сао је мо но гра-
фи ју До ра да се ме на. Од 2003. она сло ви за је ди ну те вр сте на срп ском го вор-
ном под руч ју. У мо но гра фи ји је ис црп но дат опис си сте ма, ме то да и прин-
ци па до ра де за око сто осо би на се ме на, као и те о риј ски те мељ за тех но ло шке 
про це се и ше ме до су ши ва ња и до ра де се ме на за ви ше од 50 нај ва жни јих 
по љо при вред них би ља ка. У са рад њи са Сла во љу бом Ле ки ћем, Ра до љу бом 
Пе тро ви ћем, Сло бо да ном Дра жи ћем и Иви цом Стан чи ћем на пи сао је уџ бе ник 
(мо но гра фи ју) Тех но ло ги ја про из вод ње се ме на (Бе о град 2004) за 80 нај ва-
жни јих ра тар ских и по вр тар ских вр ста.

Зна ча јан ино ва ци о ни до при нос др Ми рић је дао при ку пља њем фор му ла 
ко је се ко ри сте у се ме нар ству за бр зо, ла ко, тач но и исто вет но из ра чу на ва ње 
ви ше од сто по ја ва, а на ро чи то лич ним кре и ра њем 54 но ва обра сца (па ра-
ме тра). Ов де су: 42 ори ги нал на, осам мо ди фи ко ва них и че ти ри осми шље на 
обра сца на осно ву ра до ва дру гих ау то ра, где су фор му ле са два чла на (би-
но ми), са три чла на (три но ми) и по ли но ми са по 4–10 чла но ва у обра сцу. 
Осим то га, све фор му ле ау тор је пре нео у ди ги тал ну фор му.

ПРИ ВР ЖЕ НИК КУЛ ТУ РЕ СЕ ЋА ЊА

Мла ден Ми рић је био уз о ран при вр же ник кул ту ре, ко јом се ве о ма си-
сте мат ски ба вио це лог жи во та, нај пре и нај ви ше агри кул ту ром, а за тим све 
ви ше кул ту ром срп ског на ро да. Био је ини ци ја тор и пре дан уче сник кул тур-
них до га ђа ја у ме сти ма жи вље ња, уче ња и слу жбо ва ња: на ви ше рад них 
ак ци ја ов де и ван зе мље, у вој сци, за тим у то ку ру ко во ђе ња син ди ка том, 
ме сном за јед ни цом, рад ним про це си ма, оп шти ном, на уч ним и по слов ним 
ти мо ви ма, ску по ви ма, дру штвом и ча со пи си ма. 
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Сли ка 5. Књи га Срп ска ба шти на (2013)
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По се бан књи шки сег мент М. Ми ри ћа чи не две књи ге из кул ту ре, и то 
Срп ска ба шти на (и ви ше чла на ка), и из агри кул ту ре Агро е во лу ци ја, и не ко-
ли ко чла на ка. У Срп ској ба шти ни ау тор је при у штио чи та о ци ма са же ту али 
све о бу хват ну по ве сну сли ку кул ту ре срп ског на ро да, где је иза брао и украт ко 
ски ци рао оби ље чи ње ни ца и по да та ка бит них за Ср бе и свет, и то: гро први-
на (пр вог, пра/по чет ног), но вог, пре крет нич ког, не про ла зног, трај ног, вред ног 
пам ће ња и на дах ну ћа чо ве чан ства, укљу чу ју ћи зна ме ни те лич но сти исти ни-
тих и ду бо ких ми сли или до ме та (вред них де ла, изу ма, от кри ћа и те о ри ја), 
уз п/опис из у зет них фе но ме на при ро де ко ји пле не сва људ ска чу ла; да кле, 
све срп ско на сле ђе за ве шта но кул ту ри, ху ма но сти и ле по ти, реч ју – осно ве 
за узор ну бу дућ ност. 

У обим ној сту ди ји Агро е во лу ци ја (815 стра на А4) дао је ве о ма ши рок и 
све о бу хва тан пре глед ево лу ци је агро и но ва ци ја од по стан ка по љо при вре де 
до да нас, са про јек ци јом бу ду ћег раз вит ка агра ра у све ту. Књи га је ла ска во 
оце ње на од свих ре цен зе на та (два ака де ми ка и пет про фе со ра уни вер зи те та), 
што сим бо лич но до ча ра ва по след ња ре че ни ца из јед не ре цен зи је: „Ау тор се 
овим ве ли чан стве ним де лом, као ма ло ко ји аграр ни по сле ник, су штин ски 
оду жио сво јој стру ци и на у ци, сво ме ро ду и сво ме је зи ку”.

Сли ка 6. Књи га Агро е во лу ци ја (2016)

Др Мла ден Ми рић пред ло жио је Скуп шти ни Дру штва се лек ци о не ра и 
се ме на ра да се Ср би ја учла ни у Ме ђу на род ну се ме нар ску асо ци ја ци ју, што 
је при хва ће но па од 2001. на ша зе мља има сво ју по слов ну асо ци ја ци ју се ме-
на ра (САС). 
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Дипл. инж. М. Ми рић ду го је био суд ски ве штак, оце њи вач на уч них 
про је ка та са ве зног Mинистарства за на у ку, ау тор ви ше не кро ло га, ре цен зент 
ча со пи са, књи га и њи хов при ка зи вач, као и тво рац је дин стве не по ве сти 
свет ске по љо при вре де у јед ној од пар нај о бим ни јих књи га срп ске агро но-
ми је ко ју је на пи сао је дан ау тор. Си же и ма је опи сао до при нос раз вит ку 
агра ра ви ше од сто срп ских струч ња ка, а исто то ли ко за слу жних за агро ево-
лу ци ју у све ту, али и де се ти не оних ко ји су ко чи ли на пре дак пре храм бе ног 
сек то ра чо ве чан ства па и Ср би је. Са рад ник је ре дак ци је Срп ске ен ци кло пе
ди је за ко ју је са ста вио не ко ли ко од ред ни ца. Мла ден Ми рић дао је ви дан 
до при нос аграр ном обра зо ва њу др же ћи ви ше сто ти на пре да ва ња о се ме ну 
и сор ти мен ту, по гла ви то у па нон ском де лу на ше зе мље. Осим то га, ње го ве 
књи ге (уџ бе ни ци, мо но гра фи је, при руч ни ци) и број ни на уч ни члан ци и 
струч ни ра до ви да ли су по у здан бо љи так те о ри ји и прак си.

Из ме ђу оста лог, пи сао је члан ке за ли сто ве: Ло вач ке но ви не, По љо при
вред ник и Днев ни к из Но вог Са да и При вред ни пре глед, По љо ин ду стри ја и 
По ли ти ка из Бе о гра да. Сва ки од ових ли сто ва (и још 20-ак дру гих) об ја вио 
је по не што о овом пре га о цу. Та ко ђе је на пи сао по го во ре за пет књи га срп ског 
књи жев ни ка Ми ле та Ме ди ћа и са жет при каз ње го вог жи во та и де ла у њего-
вој чу ве ној књи зи Завје шта ња Сте фа на Не ма ње.

Мла ден Ми рић је ве о ма ак ти ван члан Удру же ња за од бра ну ћи ри ли це 
„До бри ца Ерић” и члан ње го вог Управ ног од бо ра. У окви ру удру же ња уче-
ство вао је у пред ла га њу бо љег за кон ског ре ше ња ра ди за шти те иден ти тет ског 
пи сма и ње го ве за сту пље но сти у свим до ме ни ма ко му ни ци ра ња и јав них 
пи сме на. Та ко ђе је ак ти ван у срп ском удру же њу „Кул тур на за јед ни ца Кра-
ји не” ко је, по пут удру же ња ћи ри ли ча ра, има ак тив но сти у окру же њу, али у 
оп шти јем сми слу. Са рад ник је Цен тра за аграр ну исто ри ју осно ва ног на 
По љо при вред ном фа кул те ту у Но вом Са ду. Од 2019. члан је Ви ки ме ди је Срби
је, за ко ју при пре ма члан ке из стру ке.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Тре ба по себ но ис та ћи да је др Мла ден Ми рић са мо се дам и по го ди на 
ра дио у на уч но-ис тра жи вач кој уста но ви, али је дао кљу чан до при нос раз ја-
шња ва њу са зна ња из це ли не се ме нар ства и исто ри је свет ске агро но ми је. 

Ком пле тан по слов ни и књи шки опус за тех но ло ги ју про из вод ње, кон тро-
ле, су ше ња, до ра де, узор ко ва ња, ис пи ти ва ња, мар ке тин га, про ме та и из во за 
се ме на мо же се име но ва ти Ми ри ће вим. Он је гра ди тељ нај ве ћег до ма ћег 
се ме-до рад ног цен тра, пре га лац на из во зу се ме на из овог цен тра пу тем ли-
цен це, а имао је и но се ћу уло гу то ком при пре ме се ме на ЗП хи бри да за из воз 
у вре ме санк ци ја 1992–2000.

Ми рић је све стра но ис тра жи вао се ме, сор ти мент и се ме нар ство и то 
по чев од би о ло шких и исто риј ских, пре ко тех нич ких, агро тех но ло шких и 
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агро е ко ло шких па до еко ном ских и ор га ни за ци о них ста но ви шта, а био је 
осни вач удру же ња и ор га ни за тор дру же ња и на уч но-струч них ску по ва. 

Ов де ви ди мо ши ро ко и те мељ но обра зо ва ног агро но ма, ко ји је сву да 
ши рио рад ну кул ту ру, нај пре као при вред ник, гра ди тељ и се ме нар, за тим 
ис тра жи вач се ме на и се ме нар ства – се ме но лог, ко ји по укуп ном пи са ном 
опу су спа да у по ли гра фе – пи сце струч но-агро ном ске, прав не и план ске 
ре гу ла ти ве (др жав ни слу жбе ник), а по том и по ве сно-кул тур не те ма ти ке (као 
ба шти ник) док је по штам па њу обим не аграр но-исто риј ске сту ди је по стао 
и – агро е во лу ци о ни ста. 

Има ју ћи у ви ду све стра но по зна ва ње и пре но ше ње огром ног зна ња дру-
ги ма из се ме нар ства и аграр не ево лу ци је, и све о бу хва тан до при нос раз вит-
ка се ме нар ства као де лат но сти, на уч не ди сци пли не, струч ног пред ме та и 
за ни ма ња, др Мла ден Ми рић за слу жу је по сто ја но ме сто у са мом вр ху за-
слу жних агро де лат ни ка Ср би је а не ма ње за слу ге има и ме ђу по зна ва о ци ма 
сфе ре срп ске кул тур не ба шти не. Јед ном реч ју, те шко би би ло на ћи бо љег и 
све стра ни јег по зна ва о ца се ме нар ства и исто ри је свет ске агро но ми је. 

М. Ми рић био је и остао из ра зи то ра до знао чо век, мар љив и вре дан 
рад ник склон ства ра њу и при ме ни ино ва ци ја, али на ве о ма си сте ма ти чан 
на чин, из ла жу ћи их вр ло раз бо ри то, ја сним и чи стим срп ским је зи ком, без 
ту ђи ца и не по зна ни ца.

Зна мо да и по сле 20 го ди на од пен зи о ни са ња ра ди на про ши ре њу књи ге 
Агро е во лу ци ја, да при во ди кра ју текст о за ве шта њу срп ске вр хун ске кул ту ре 
ци ви ли за ци ји (иден ти тет, ду хов ност, са мо свој на кул ту ра, има ње, зна ње) и 
да на ме ра ва ис тра жи ва ти те му о се лу, по љо при вре ди и се ља штву у срп ској 
књи жев но сти.

КО РИ ШЋЕ НИ ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Bi bli o gra fi ja, knj. II, 1984–1994, Po ljo pri vred ni fa kul tet, No vi Sad 1994, 157, 714.
Bi bli o gra fi ja ra do va i ZP do stig nu ća = Bi bli o graphy and ZP Ac hi e ve ments / In sti tut za 

ku ku ruz „Ze mun Po lje” = Ma i ze Re se arch In sti tu te Ze mun Po lje (1992–2012). Bi blio-
gra fi ja ra do va i ZP do stig nu ća = Bi bli o graphy and ZP Ac hi e ve ments / In sti tut za ku-
ku ruz „Ze mun Po lje” = Ma i ze Re se arch In sti tu te Ze mun Po lje, Be o grad 2013, 57–59, 
140, 257–258, 318, 425.

Дру штво се лек ци о не ра и се ме на ра Ср би је. До ступ но на: www.dsss.org.rs.
Еко но ми ка по љо при вре де: би бли о гра фи ја: 1954–2004. / при ре дио Ми лан Р. Ми ла но-

вић, Дру штво аграр них еко но ми ста Ју го сла ви је, Бе о град 2004, 120, 122, 124, 
173, 211, 239, 266.

Из ве штај о ра ду По љо при вред ног фа кул те та за 1963/64. Но ви Сад, 35. 
Из ве штај о ра ду По љо при вред ног фа кул те та за 1964/65. Но ви Сад, 49. 



56

Ju go slo ven ska po ljo pri vre da: 1939–1969. [od go vor ni ured nik Jor dan Blaževski], In ter-
press-pla sman, Be o grad 1970, 365.

Tri de set go di na Po ljo pri vred nog fa kul te ta u No vom Sa du: 1954–1984. [glav ni i od go vor ni 
ured nik Vo ji slav Jovanović] 82, 101.

Če tr de set go di na Po ljo pri vred nog fa kul te ta u No vom Sa du: 1954–1994, Po ljo pri vred ni fa-
kul tet, No vi Sad 1994, 109, 147.

Проф. др Че до мир Н. Ра де но вић
на уч ни са вет ник и ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та у пен зи ји

Ин сти тут за ку ку руз „Зе мун По ље”,
Сло бо да на Ба ји ћа 1, Зе мун По ље – Бе о град;

Уни вер зи тет у Бе о гра ду,
Фа кул тет за фи зич ку хе ми ју

Сту дент ски трг 12–16, Бе о град
E-aдреса: ra de no vic@sbb.rs 
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ПЕ ТРО ВИЋ ДРА ГО ЉУБ С. 
(Бе о град, 7. ја ну ар 1893 – Бе о град, 11. ја ну ар 1982) 

ШУ МАР СКИ СТРУЧ ЊАК и ПРО ФЕ СОР УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА 
ПРИ ЛО ЗИ ЗА БИ О ГРА ФИ ЈУ

Гим на зи ју је за вр шио у Бе о гра ду, а Ви со ку шко лу за кул ту ру тла у Бечу 
(1920), где је и док то ри рао (1931). Био је на став ник и управ ник Прак тич не 
шум ске шко ле у Алек син цу (1920–1926). Као вр сан струч њак био је ан гажо-
ван за хо но рар ног про фе сора По љо при вред но-шу мар ског фа кул те та у Бе о-
гра ду. Пре Дру гог свет ског ра та и на кон ње га био је управ ник Шу мар ско-ло-
вач ког му зе ја на Топ чи де ру у Бе о гра ду. На кон Дру гог свет ског ра та, од лу ком 
По ве ре ни штва за шу мар ство, од но сно Ми ни стра ства шу ма, За вод за шу мар-
ска ис тра жи ва ња у шу мар ству Ср би је пре ра стао је у Ин сти тут за на уч на 
ис тра жи ва ња у шу мар ству Ср би је чи ји је Пе тро вић био осни вач (1946) и на 
чи је је че ло по ста вљен као пр ви ди рек тор. Та ко ђе је био хо но рар ни на уч ни 
са рад ник Ин сти ту та за фи зи о ло ги ју раз ви ћа, ге не ти ку и се лек ци ју Срп ске 
ака де ми је на у ка (од 1947). 

У ње го вој ра зно вр сној струч ној и на уч ној ка ри је ри зна чај но ме сто за у-
зи ма ју уре ђе ње и не га шу ма, ден дро ме три ја (ме тод за из ра ду та би ца масâ 
ду бе ћег др ве та по мо ћу ма лог бро ја ста ба ла), за шти та шу ма (пр ва упо тре ба 

UDC 630:929 Petrović D. S.
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авио-ме то да), би о ло шка ис тра жи ва ња, шу мар ска при вре да и по љо при вре да, 
шу мар ска тер ми но ло ги ја, шу мар ска пе да го ги ја итд. Ве ли ки број ње го вих 
ра до ва од но си се на те ри то ри ју Ма ке до ни је, где је ра де ћи на раз гра ни че њу 
др жав них шу ма вр ло бр зо по стао је дан од нај бо љих по зна ва ла ца шум ско-
при вред них при ли ка у Ма ке до ни ји, али и на те ри то ри ју Ср би је, јер је на том 
по слу ра дио и ка сни је. По себ но су зна чај ни ра до ви ко је је об ја вљи вао у 
збор ни ци ма Ин сти ту та за фи зи о ло ги ју раз ви ћа, ге не ти ку и се лек ци ју Срп-
ске ака де ми је на у ка у ко ји ма је про у ча вао од нос из ме ђу аси ми ла ци о не по-
вр ши не ли шћа и про из ве де не дрв не ма се код шум ских вр ста др ве ћа. 

То ком сво је слу жбе сво је ра до ве об ја вљи вао је у шу мар ској пе ри о ди ци 
и збор ни ци ма: Шу мар ски гла сник (1920–1921), Шу мар ски лист (1923, 1925–
1927, 1931–1935, 1937, 1939), Шу ма р ство (1950, 1956, 1962), При вред ни ле то пис 
За ду жби не Ни ко ле Спа си ћа (III, 1938), Збор ник ра до ва САН (1952), Збор ник 
ра до ва Ин сти ту та за на уч на ис тра жи ва ња у шу мар ству Ср би је (II, 1953), 
Збор ник ра до ва Ин сти ту та за фи зи о ло ги ју раз ви ћа, ге не ти ку и се лек ци ју 
(III, 1955; IV, 1956). 

Био је члан Ју го сло вен ског шу мар ског удру же ња, и њен пред сед ник 
(1934–1939). Био је члан ви ше ко ми си ја за по ла га ње др жав них ис пи та. За по-
ка за ну хра брост у ра ту (био је је дан од 1300 ка пла ра) од ли ко ван је Злат ним 
и Сре бр ним ор де ном за хра брост и Фран цу ским рат ним кр стом са пал мом, 
док је за гра ђан ске за слу ге од ли ко ван Ор де ном Све тог Са ве и Ор де ном Бе-
лог ор ла. Са хра њен је на Но вом гро бљу у Бе о гра ду.

ЧЛАН ЦИ ДО 1946. ГО ДИ НЕ: О су зби ја њу го ро се че, Шу мар ски гла сник, 
VII, 1938, 6; О по шу мља ва њу Ма ке до ни је, Шу мар ски лист, год. XLVII, 1923, 
1: 21–25; Ка ко Ма ке дон ци пра ве угаљ, Исто, 1923, 2: 80–84; Ти са на под руч ју 
шум ске упра ве у Ђев ђе ли ји (Ти кве шки округ), Исто, 1923, 4: 217–218; Од-
ре ђи ва ње так се за по па шу, Исто, 1925, 4: 17–23; Ма ло кри ти ке прак тич не 
шу мар ске шко ле у Алек син цу, Исто, 1925, 3: 186–191; Шу ме и шум ска при-
вре да у Ма ке до ни ји (у окруж ју ти кве шком), Исто, XLIX, 1925, 8: 457–465; 
Од ре ђи ва ње при ра шта ја у ду бе ћем, Исто, 1927, 2: 67–72; На се ље ни ци и 
шу ме у окру гу Tопличком, Исто, 1927, 4: 191–194; О про цен ту по ка зи ва чу, 
Исто, 1931, 10: 463–470; Уре ђе ње ли снич ких шу ма, Исто, 1931, 10: 471–475, 
515–527; Шу ме и шум ска при вре да у Ју жној Ср би ји. Пре да ва ње одр жа но на 
глав ној скуп шти ни Ј. Ш. У. у Ско пљу 1931, Исто, 1931, 11: 567–573; Инж. 
Љуб. Мар ко вић: Шу ме и шу мар ство на шег Ју га, Исто, 1932, 2: 121; Шу мар-
ска тер ми но ло ги ја, Исто, 1932, 4: 242–254; Об лич ни бро је ви и та бли це дрв-
них ма са за цр ни бор у Ма ри хо ву, Исто, 1932: 6: 325–353; Пло шни при ра штај, 
Исто, 1932, 10: 576–578; За пра ши ва ње шу ма по мо ћу ае ро пла на у Бо сни, 
Исто, 1933, 2: 86–121; О пре но су др ва у Ју жној Ср би ји, Исто, 1933: 5: 331–338; 
Уре ђи ва ње ни ских шу ма за про из вод њу угља у Ју жној Ср би ји, Исто, 1933, 
9: 501–518; Ис ко ри шћа ва ње тре сло ви не и ко ре у Ју жној Ср би ји, Исто, 1933, 
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10: 600–604; Ис ко ри шћа ва ње лу ча и ка тра на у Јуж. Ср би ји, Исто, 1933, 11: 
659–667; Жи ро па ђа и брст у Ју жној Ср би ји, Исто, 1933, 12: 718; Ис ко ри шта-
ва ње пр на ра за сви лар ство и ри бо лов у Ју жној Ср би ји, Исто, 1933, 12: 727; 
Ис ко ри шта ва ње ле ко ви тог би ља и шум ских пло до ва у Ју жној Ср би ји, Исто, 
1933, 12: 728; Основ на на че ла за рад на уре ђе њу шу ма у Ју жној Ср би ји, Исто, 
1934, 4–6: 265–268; Ко зе и шу ма у Ју жној Ср би ји, Исто, 1934, 4–6: 298–301; 
Спра вља ње угља у Ју жној Ср би ји, Исто, 1934, 8: 377–392; О шум ском др ве-
ћу у Ју жној Ср би ји, Исто, 1934, 10: 457–485; По вр ши не шу ма Ју жне Ср би је, 
Исто, 1935, 8: 379; Die Be de u tung und Ein ric htung der Fut ter la ubwälder, IIe 
Con grès de Sylvi cul tu re, IIe Vo lu me, Bu da pest, 1936, 510–525; Ае ро план у слу-
жби шу мар ства, Исто, 1937, 1: 22–28; Смо ла ре ње и ње гов зна чај у Ср би ји и 
Ју жној Ср би ји, При вред ни ле то пис За ду жби не Н. Спа си ћа, V, 1938, 13: 75–81; 
Уре ђи ва ње смо лар ских шу ма, Исто, 1939, 10: 567–580.

МО НО ГРАФ СКЕ ПУ БЛИ КА ЦИ ЈЕ: Шу ме и шум ска при вре да у Ма ке
до ни ји, За греб 1926; Ден дро ме три ја, Бе о град 1926; Кар те шу ма по вр сти 
др ве ћа и по вр сти уз го ја Ју жне Ср би је, Бе о град 1930; Ста ње шу мар ства у 
Ср би ји и Ју жној Ср би ји, Бе о град 1936; Рад у шум ским ра сад ни ци ма, Бе о град 
1948; Та бе ле дрв них ма са ду бе ћих ба гре мо вих др ве та (Ro bi nia pse u do a ca cia 
Linné) на Де ли блат ској пе шча ри, Бе о град 1951; Стра не вр сте др ве ћа (ег зо
ти) у Ср би ји, Бе о град 1951; Од нос из ме ђу ко ли чи не ли шћа и про из ве де не 
дрв не ма се код ба гре ма (Ro bi nia pse u do a ca cia Linné), Бе о град 1952; Та бли це 
дрв них ма са ду бе ћих др ве та (Fa gus sil va ti ca Linné) у Де чан скоју нич ким пла
ни на ма, Бе о град 1954; Не га шу ма у Ср би ји, Бе о град 1960. (ко а у тор).

ИЗ ВО РИ: Al fons Ka u ders, Šu mar ska bi bli o gra fi ja (1846–1946), Za greb 1947; 
Al fons Ka u ders, Šu mar ska bi bli o gra fi ja (1946–1955), Za greb 1958; Ко је ко у 
Ју го сла ви ји, Бе о град 1957; „Дра го љуб Пе тро вић” (чи ту ља), По ли ти ка, 14. 
ја ну ар 1982, 24. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА: М. Јо ва но вић, „In me mo ri am: Др Дра го љуб Пе тро вић”, 
Шу мар ство, 5–6, 1981, 97–98.

Вла ди мир М. Ни ко лић
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад

vni ko lic @ma ti ca srp ska.org .rs
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In memoriam 

ПРОФЕСОР ДР МИЛЕ Р. ИВАНОВИЋ
(Кушиљево код Свилајнца, 1950 – Београд, 2020) 

Успомене – Сећања – Казивања

ШАМПИОН СРПСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ КУКУРУЗА

Универзум је пре 72 годинe, 1950. године, српском народу подарио 
професора др Милета Р. Ивановића, изданка Срба из лепе и богате Шумадије 
(Кушиљево код Свилајнца у Поморављу). Миле Ивановић студирао је на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду (Ратарски смер). Ди-
пломирао је 1973. године у области селекције кукуруза, под научним руко-
водством проф. др Боривоја Јовановића и др Крсте Росића.

Слика 1. Др Миле Ивановић често је држао предавања на научним скуповима,  
а редовно студентима биологије у Београду и агрономије у Новом Саду

НЕ КРО ЛО ЗИ / OBI TU A RI ES
UDC 633.15:929 Ivanić M.
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Слика 2. Др Боривоје Јовановић, редовни професор Генетике и селекције у Београду, 
предложио је студента Милета Ивановића за рад у Институту за кукуруз „Земун Поље” 

Слика 3. Др Крста Росић био је одани учитељ и амбициозни научни руководилац  
Милета Ивановића. Др Чедомир Раденовић је Милету Ивановићу сугерисао појачано  

интердисциплинарно и теоријско образовање

После дипломирања Миле Ивановић обавио је волонтерски рад у Ин-
ституту за кукуруз „Земун Поље” у трајању од осам месеци. Волонтерски 
рад помогао му је да се боље упозна са Институтом, његовим методама рада, 
научним програмима, организацијом рада, програмима развоја семенарства, 
маркетинга у земљи и иностранству, службама за економску анализу, мате-
ријално-финансијским пословањем и правним пословима. Треба напомену-
ти да је у то време Институт за кукуруз „Земун Поље” био у великом поле-
ту целокупног развоја. У њему је тада радило око 40 доктора наука и око 
120 радника са факултетским образовањем. Тада је оствариван савремени 
начин решавања пројеката о унапређењу производње кукуруза, како за нашу 
земљу, исто тако и за бројне иностране партнере широм света.
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Слика 4. Створени ЗП хибриди кукуруза често су били велика пажња Владе Републике 
Србије, како због повећаних приноса, тако и ради извоза хибридног семена и меркантилног 
кукуруза у више земаља света. Председник Владе Србије (1994–2000) Мирко Марјановић 

и проф. др Миле Ивановић са сарадницима

Слика 5. За стварање ЗП хибрида кукуруза и њихово квалитетно хибридно семе био је 
врло заинтересован и Михаил Горбачов који се залагао за унапређење сарадње између  

научних установа из Русије и Србије
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Миле Ивановић је у колективу Института за кукуруз „Земун Поље”, по-
себно код научних радника стекао велике симпатије. Деловао је као весели 
младић с лепим васпитањем и традицијама српског патриотизма. Многима 
се свидео његов интерес за стицање нових знања о методама у истраживању, 
испољио је развијено схватање за колективно учешће у решавању научних 
задатака. Једном речју, сви научни радници су били одушевљени његовим 
односом према раду, начином понашања, присуством његовог ведрог духа, 
спремношћу на заједничка истраживања и смислом за стварање великих дела.

Слика 6. Посебно интересовање владало је за квалитетно ЗП хибридно семе и  
савремене технологије њихове производње, дораде и чувања. Проф. Миле Ивановић  

и проф. Чедомир Раденовић у разговору са научним радником из Ботанике на Кубану

У таквом стању ствари, средином 1974. године, под будним оком водећих 
селекционера кукуруза проф. др Крсте Росића, академика др Владимира 
Трифуновића, проф. др Јанка Думановића и преко 20 искусних селекционера 
кукуруза, Миле Ивановић је званично започео да ради и научно и стручно 
усавршава у Институту за кукуруз „Земун Поље”. Његово усавршавање у 
Институту, уз стално коменторство, такође је пратило и подржавало више од 
15 стручњака интердисциплинарног профила из специјализованих лабора-
торија за генетику, фитопатологију, ентомологију, агротехнику, физиологију, 
биохемију, биофизику и Одсека за семенарство кукуруза. Научно и стручно 
усавршавање Милета Ивановића у Институту за кукуруз „Земун Поље” било 
је врло успешно, а остваривано је у трајању од 10 година, а у неким деловима 
научног програма са интердисциплинарним приступом, чак и 15. У том и 
таквом усавршавању, он је, до најситнијих детаља, овладао методама и пос-
тупцима рада класичног програма селекције кукуруза. Поред тога, др Миле 
Ивановић се редовно укључивао у програме интердисциплинарног садржаја 
који су доприносили развоју савремене селекције и семенарства кукуруза. 
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Слика 7. Стихови песама и омиљени текстови које је говорио Петар Краљ окупили су 
бројне колеге Института (с десна на лево: Миле Ивановић, Петар Краљ, Предраг Манчић, 

Чедомир Раденовић, Ратко Петровић, Живорад Виденовић, Миливоје Мишовић  
и Владимир Трифуновић)

У склопу његовог целокупног усавршавања, Миле Р. Ивановић је завр-
шио постдипломске студије и одбранио магистарску тезу 1979. године из 
области Генетике и оплемењивања биљака на Пољопривредном факултету 
у Новом Саду. На истом факултету (из исте области) Миле Ивановић је 
одбранио докторску дисертацију 1982. године („Nasleđivanje otpornosti stabla 
kukuruza [Zea mays L.] prema poleganju”). Његово усавршавање, а касније и 
његово напредовање у каријери професора Универзитета, као и у бављењу 
научним радом у селекцији кукуруза стално су усмеравали академик др 
Славко Боројевић и проф. др Марија Краљевић Балалић.

У време интензивног учења и научно-стручног усавршавања, др Миле 
Ивановић је паралелно стицао сва научна и универзитетска звања: научни 
сарадник 1983, предавач на постдипломским студијама Пољопривредног 
факултета у Новом Саду (група Генетика и оплемењивање биљака) 1986, 
звање вишег научног сарадника 1988, професор по позиву на Биолошком 
факултету у Београду за предмете Популациона и квантитативна генетика 
и Генетика оплемењивања организама 1990, научни саветник 1995. и ванред-
ни професор за предмете Квантитативна генетика и Генетика оплемењивања 
организама 1998.



66

УСАВРШАВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ

После успешног научног и стручног усавршавања у Институту за ку-
куруз „Земун Поље” и после стицања научних степена магистра и доктор 
наука на Пољопривредном факутету у Новом Саду, др Миле Ивановић је 
добио једногодишњу специјализацију из генетике и оплемењивања кукуру-
за у САД. Убрзо је схватио да нема шта да упознаје из програма експери-
ментално-класичне селекције и семенарства кукуруза. Све те методе и тех-
нику рада, детаљно је упознао и анализирао у Институту за кукуруз „Земун 
Поље”. Схватио је да је специјализација из селекције кукуруза у САД права 
прилика да одслуша и да се упозна са садржајем десетак курсева из попу-
лационе и квантитативне генетике и програма из биометријске генетике. 
Ови програми, предавања, курсеви и панел дискусије „запалили” су његову 
радозналост. Тада је он, по први пут, схватио да ће му ова теоретска сазнања 
добро доћи да унапреди српску селекцију кукуруза. На тој својој тези остао 
је да се бави свих 12 месеци специјализације у САД (Purdue University, W. 
Lafayette, Indiana) која је почела у лето 1982. године, а завршила се у јесен, 
после бербе кукуруза 1983. године. Године 1986. проф. др Миле Ивановић 
започео је тромесечну специјализацију у Великој Британији из области био-
метријске генетике, да би, затим, поново боравио на Универзитету у Бир-
мингему, у трајању од 30 дана. Овом краћом специјализацијом проф. др 
Миле Ивановић завршио је стицање целовитог сазнања из програма биоме-
тријске генетике, који ће, како је то већ добро познато, наћи честу примену 
у више докторских дисертација из програма селекције кукуруза у Србији. 
Програм теоретског усавршавања у САД и Великој Британији често је про-
веравао у дискусији са селекционерима и семенарима кукуруза у преко 20 
научних центара и универзитета. Није сувишно да се помену неки од земаља 
и научних центара које је Миле Ивановић у краћим студијским боравцима 
посетио: Бугарска (Софија и Кнежа), Румунија (Букурешт и Фундуле), 
Мађарска (Будимпешта, Мартонвашар и Солнок), Русија (Москва, Санкт 
Петербург, Краснодар и Ботаника на Кубану), Украјина (Кијев, Одеса, Дњеп-
ропетровск и Харков), Молдавија (Кишињев, Белци), Казахстан, Белорусија, 
Француска, Немачка и земље Медитерана (Грчка, Турска и Шпанија).

ПРИПРЕМА КАНДИДАТА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

После обављених научно-стручних специјализација у САД и Великој 
Британији, као и после краћих студијских боравака у великом броју земаља, 
стекао је изванредно и богато научно-стручно и организационо искуство у 
установама које се баве селекцијом и семенарством кукуруза. Пошто је био 
веома амбициозан, жељан да допринесе будућем напретку у развоју „ЗП 
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система” (посебно у стварању нових, роднијих и квалитетнијих хибрида 
кукуруза, широке намене и различитог ареала гајења и квалитетног хибрид-
ног семена), Ивановић је у блиској сарадњи са директором за науку (проф. 
др Ч. Раденовићем), отпочео са детаљном припремом младих истраживача 
из Института за кукуруз „Земун Поље”, кандидата за специјализацију у 
признатим научним центрима света за изучавање селекције кукуруза. Може 
деловати поучно ако се садржај таквих припрема искаже на примеру при-
према за специјализацију Обрада Стојнића у САД. Стојнићу су предложени 
универзитети за обављање главне специјализације (у време припрема за 
сетву, а повратак у Институт након бербе, у време дораде, сушења, скла-
диштења, паковања и чувања хибридног семена). Такође, предложени су 
професори универзитета са којима он треба да има што дужу сарадњу и 
чешћу комуникацију, као и професори код којих треба да одслуша изабране 
курсеве и предавања о појединим деловима из области генетике, оплемењи-
вања и семенарства кукуруза. Миле Ивановић и Обрад Стојнић, заједно са 
директором за науку, извршили су избор селекционог материјала који ће 
Обрад Стојнић понети са собом на специјализацију, и с којим би успешно 
започео изучавање новог програма из савремене селекције кукуруза. 

Слика 8. Др Обрад Стојнић и амерички колега, за време специјализације  
у Сједињеним Америчким Државама

Проф. др Миле Р. Ивановић изабрао је Обрада Стојнића за главног са-
радника у Одсеку за селекцију кукуруза. Ивановић је изузетно ценио смисао, 
таленат, жељу и вољу Обрада Стојнића у изучавању савремених приступа 
у селекцији кукуруза. Касније, током обављања специјализације, Обрад 
Стојнић је директора за науку др Ч. Раденовића и др М. Ивановића редовно 
упознавао с предлозима његових професора у САД. Између осталог, пред-
лагали су да му се да сагласност да и у поподневним сатима ради на њиховим 
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пољима селекције кукуруза (дуже од радног времена), уз надокнаду по до-
говору (новчано или у селекционом материјалу) који ће му бити потребан 
за реализацију програма са материјалом из Института „Земун Поље”. Такође, 
Стојнићу је одобрено и учешће на 2–3 научна скупа, као и посета у неколико 
компанија. Том приликом продужена му је специјализација за два месеца.

AКТИВНОСТИ НА БИОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ

Др Миле Ивановић стекао је 1990. звање професора по позиву на Био-
лошком факултету Универзитета у Београду, на предметима Популациона 
и квантитативна генетика и Генетика оплемењивања организама. Проф. др 
Јанко Думановић је дужи низ година био професор на Биолошком факулте-
ту у Београду на поменутим предметима. Када је проф. др Јанко Думановић 
пензионисан 1990. године, Биолошки факултет је изабрао др Милета Ива-
новића за професора по позиву на овим предметима. Касније, 1995. године, 
будући да др Миле Ивановић није имао педагошког искуства, Биолошки 
факутет га је изабрао у звање доцента, а 1998. године за ванредног профе-
сора све до пензионисања 2014. године.

ДРУГИ РАДНИ ОДНОС

Проф. др Миле Ивановић је 2001. године прешао у Институт за ратар-
ство и повртарство (Завод за кукуруз) у Новом Саду. Проф. М. Ивановића 
у Институт за ратарство и повртарство прешао је на молбу и инсистирање 
тадашњег директора проф. др Милутина Ћировића. Он ми је (проф. др Ч. 
Раденовићу) лично поверио и образложио главне разлоге овога преласка. 
Наиме, рекао ми је, приликом његове посете Институту за кукуруз „Земун 
Поље”, на почетку 2001. године, да група селекционера кукуруза у Инсти-
туту за ратарство и повртарство нема стручњака са теоретским и експери-
менталним искуством међународног нивоа, а ни визије о програму даљег 
унапређења савремене селекције кукуруза. Такве способности једино посе-
дује проф. др Миле Ивановић. Он је код вас, у Институту за кукуруз „Земун 
Поље”, својим досадашњим радом поставио изванредну основу и изградио 
савремене мултидисциплинарне програме који гарантују развој селекције 
кукуруза, те се његово одсуство у Земун Пољу неће осетити. Међутим, група 
селекционера кукуруза у Новом Саду добиће велики подстицај, осавремењене 
програме рада у селекцији кукуруза, а Србија, као држава, ће остваривати 
још боље и конкурентније резултате из селекције кукуруза у бројним земља-
ма иностранства. Проф. др Миле Ивановић је, као велики српски патриота, 
у потпуности разумео моје залагање и моје настојање те ми дао сагласност 
о свом преласку у Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду. 



ШТА ЈЕ СТВОРИО, ШТА У НАУЦИ ДОПРИНЕО,  
И КОМЕ И КОЛИКО ПОМОГАО У ОБРАЗОВАЊУ?

У напред изложеном тексту било је већ доста говора о стицању нових 
знања из експерименталног и теоријског домена, времена проведеног у шко-
ловању и стручно-научном усавршавању, а затим о стицању научних степе-
на, посебно о стицању научних и универзитетских звања признатих у науч-
ним круговима и универзитетским хијерархијама. Имајући све то у виду, 
овде је место и време да се посебно и целовито објави шта је и колико је тога 
проф. др Миле Ивановић створио, шта је науци допринео и коме је и коли-
ко помогао у стицању научних каријера.

ДОПРИНОС У ОПЛЕМЕЊАВАЊУ КУКУРУЗА

Било ко да се усуди да рангира укупне активности проф. др Милета Р. 
Ивановића морао би на првом месту да постави листу створених и признатих 
хибрида кукуруза. Током свог рада у Институту за кукуруз „Земун Поље” 
у трајању од 27 година, он је као аутор или коаутор креирао 81 хибрид куку-
руза. Међу њима још увек је неизоставан хибрид ZP 677, који се већ 30 годи-
на производи за зрно и силажу. Својевремено су у широкој производњи били 
заступљени и хибриди кукуруза: ZP 360, ZP 580, ZP 680 и други. Проф. др 
Миле Ивановић створио је, као аутор или коаутор још три инбред линије 
кукуруза: ZP PE-25-10-1, ZP L 175 и ZP L 217.

Такође, веома запажене резултате у оплемењивању кукуруза током 13 
година рада у Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду, Ивано-
вић је као аутор или коаутор створио 74 NS хибрида кукуруза. Међу њима 
посебно се истичу и траже од произвођача хибриди кукуруза: NS 6030, NS 
6140 и NS 7020, као и хибриди: NS 5051, NS 4024, NS 4015 и NS 3014.

Произлази да је проф. др Миле Ивановић, као аутор или коаутор, ство-
рио 155 хибрида кукуруза, што га, као селекционера кукуруза, сврстава на 
прво место у Србији, а могуће и у другим европским земљама.

ШTA ЈЕ ДОПРИНЕО НАУЦИ?

Проф. др Миле Ивановић објавио је 150 научних радова у водећим на-
ционалним и међународним часописима. Активно је учествовао у раду науч-
них скупова међународног и националног значаја и објавио око сто научних 
саопштења.
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ДОПРИНОС У ОБРАЗОВАЊУ НАУЧНИХ КАДОРВА

Проф. др Миле Р. Ивановић дао је изванредно велики допринос у обра-
зовању научног подмлатка у Србији. Био је ментор, или члан комисија за 
оцену и одбрану преко 50 докторских дисертација и магистарских теза из 
области генетике и оплемењивања организама. Највише је било кандидата 
из Београда и Новог Сада. Доста често, било је и кандидата из других науч-
них области пољопривредних и биолошких наука. Треба напоменути да је 
он био омиљени предавач о оплемењивању кукуруза студентима Пољопри-
вредног и Биолошког факултета у Београду, као и стручњацима на специја-
лизацији из земље и иностранства.

OСТАЛИ ДОПРИНОСИ

Проф. др Миле Ивановић дао је значајан допринос у оба научна инсти-
тута. У „Земун Пољу”, где је, у периоду 1995–1998. године, био успешан 
директор института, а у Новом Саду, где је, у периоду 2010–2013. године, 
био успешан саветник генералног директора Института за ратарство и повр-
тарство. Својим научним и стручним знањем и конкретним резултатима у 
селекцији и семенарству кукуруза остварио је немерљив допринос укупном 
напретку оба института.

Његов допринос Министарству за просвету, науку и технолошки развој 
био је у остваривању ефикасне сарадње, учешћем у раду разних комисија 
које су се бавиле научним пројектима, финансирањем научне опреме и 
учешћем научних радника на научним скуповима у иностранству. Међутим, 
његов допринос Министарству за пољопривреду може се ценити по функ-
цији Председника комисије за кукуруз у Савезном заводу за биљне и гене-
тичке ресурсе у трајању од неколико година. Проф. др Миле Ивановић био 
је члан многих научних друштава и асоцијација, посебно из делокруга оп-
лемењивања културних биљака и других организама код нас и у свету. У 
периоду од 2002. до 2004. године био је председник Друштва селекционера 
и семенара Србије. Била је запажена и његова активност у Београду и Зему-
ну. Он је за своје заслуге постао добитник Октобарске награде града Бео-
града.

КРАЈ РАДНЕ КАРИЈЕРЕ

Тихо и без икаквих помпи, проф. др Миле Ивановић, чим је испунио 40 
година научне и педагошке активности и 64 године живота отишао је у 
пензију на сопствени захтев.
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О ЛИКУ И КАРАКТЕРУ

Сви који су познавали проф. др Милета Р. Ивановића, почев од његових 
колега, запослених радника у научним институтима у Београду и Новом 
Саду и студената, па све до бројних пољопривредних рекордера и произ-
вођача кукуруза, српских сељака, видели су у њему топлог човека, широке 
душе, насмејаног, спремног да разуме и оно што се разумети не може. Волели 
су сви његов музички дар – задивљујуће је свирао српска кола на фрули.

УМЕСТО ЗАКЉУЧНЕ РЕЧИ

Пошто је запао у стање физичке морфи, која се свима дешава, није га 
последњих година ни на планети било, а ми, његови савременици, пошто-
ваоци и следбеници знамо да је, испунивши овоземаљску мисију, наставио 
да живи с нама, који идемо његовим путем, путем космоса, енергије спознаје 
и мисије српског народа у просвећивању и човекољубљу што је на опште 
добро свих људи на планети.

У Београду, 16. октобра 2020. 

Проф. др Чедомир Н. Раденовић
научни саветник и редовни професор Универзитета у пензији

Институт за кукуруз „Земун Поље”,
Слободана Бајића 1, Земун Поље – Београд;

Универзитет у Београду,
Факултет за физичку хемију

Студентски трг 12–16, Београд
E-aдреса: radenovic@sbb.rs
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In me mo ri am

ЖИ ВОТ И ДЕ ЛО ПРО ФЕ СО РА ДР ДРА ГИ ШЕ ПО ПО ВИ ЋА 
(Под го ра, Жа бљак, 16. ок то бар 1938 – Но ви Сад, 9. ок то бар 2021) 

Дра ги ша Т. По по вић ро ђен је у ме сту Под го ра, код Жа бља ка, у Цр ној 
Го ри. Основ ну шко лу за вр шио је у Мра мор ку (Ба нат), осмо го ди шњу шко лу 
на Жа бља ку, гим на зи ју у Пље вљи ма, а Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду 
1962. го ди не. 

На кон сту ди ја нај пре је ра дио у Ин сти ту ту за суд ску ме ди ци ну у Бе о-
гра ду (1962–1963), а за тим у Ин сти ту ту за суд ску ме ди ци ну у Но вом Са ду, 
све до пен зи о ни са ња (1964–2004). 

Спе ци ја ли стич ки стаж из суд ске ме ди ци не оба вио је на ин сти ту ти ма 
за суд ску ме ди ци ну у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Вој но-ме ди цин ској ака де мији 
у Бе о гра ду. Спе ци ја ли стич ки ис пит из суд ске ме ди ци не по ло жио је у Бе о-
гра ду 1967. го ди не.

UDC 61:929 Popović Dragiša T.
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Ма ги стар ске сту ди је за вр шио је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
где је (1970) од бра нио те зу Хи сто фи зи о ло шке од ли ке ви тал них ре ак ци ја коже 
и њи хо ве пост мор тал не про ме не. Док тор ску ди сер та ци ју Ра не мор фо ди нам
ске од ли ке се ко ти на ко же и њи хов суд ско ме ди цин ски зна чај од бра нио је на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду (1972).

ПЕ ДА ГО ШКА АК ТИВ НОСТ

Го ди не 1964. ан га жо ван је за из во ђе ње прак тич не на ста ве (ве жби) сту-
ден ти ма суд ске ме ди ци не, а од 1965. го ди не иза бран је у зва ње аси стен та. 
На Ме ди цин ском фа кул те ту би ран је у сва на став на зва ња – од до цен та, 
пре ко ван ред ног про фе со ра, па све до ре дов ног про фе со ра 1984. го ди не. За 
про фе со ра ме ди цин ске ети ке иза бран је 1992. го ди не, а за ше фа Ка те дре за 
ме ди цин ску ети ку и исто ри ју ме ди ци не 1993. го ди не.

За 42 го ди не на став не де лат но сти уче ство вао је у шко ло ва њу број них 
ге не ра ци ја сту де на та ме ди ци не, из во де ћи на ста ву не са мо на Ме ди цин ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду, Под го ри ци и Ба њој Лу ци, не го и на Сто ма то ло шком 
и Прав ном фа кул те ту у Но вом Са ду и оде ље њи ма у Бе о гра ду и Ни шу, као и 
на Фа кул те ту прав но-по слов них сту ди ја „Др Ла зар Вр ка тић” у Но вом Са ду.

Уче ство вао је у свим ви до ви ма по сле ди плом ске на ста ве на Ме ди цин ском 
и Прав ном фа кул те ту, као и у на ста ви за спе ци ја ли зан те из суд ске ме ди ци не, 
па то ло шке ана то ми је, оп ште ме ди ци не, ги не ко ло ги је и по ро диљ ства. 

По себ но је зна чај на ње го ва ак тив ност у пи са њу уџ бе ни ка. Као ау тор, и 
ко а у тор за јед но са сво јим са рад ни ци ма, на пи сао је уџ бе ни ке из суд ске и прав не 
ме ди ци не за сту ден те ме ди ци не, сто ма то ло ги је и без бед но сти. Ау тор и ко а у-
тор је осам ју го сло вен ских уџ бе ни ка ги не ко ло ги је и аку шер ства (20 из да ња) 
и два уџ бе ни ка из ме ди цин ске ети ке. Уз про фе со ра Бе ри сла ва Бе ри ћа сма тра 
се јед ним од осни ва ча фо рен зич ке ги не ко ло ги је и пе ри на то ло ги је у СФРЈ.

НА УЧ НИ И СТРУЧ НИ РАД

Проф. По по вић је ве о ма ра но по чео да се ба ви ис тра жи вач ким ра дом у 
обла сти сво је стру ке. О то ме све до чи око 150 пу бли ка ци ја об ја вље них у 
до ма ћој и свет ској струч ној ли те ра ту ри, као и уче шће на 50 на уч них ску по-
ва у зе мљи и ино стран ству. Био је ру ко во ди лац на 11 и са рад ник на 8 на уч-
них про је ка та на уни вер зи те ту и у Ма ти ци срп ској.

У на уч ном ра ду, ис тра жи вао је би о ло шке од го во ре тки ва и ор га на на 
по вре де, као и по доб ност пост мор тал них ор га на за тран сплан та ци ју. Од ре-
ђен број ње го вих ра до ва тре ти ра ри зи ке и од го вор ност у ме ди цин ском ра ду.

Од на уч них про је ка та фа кул те та, чи ји је но си лац проф. По по вић, из два-
ја ју се „Хи сто хе миј ска и хи сто ен зим ска свој ства ми о кард них оште ће ња код 
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екс пан зив ног ин тра кра ни јал ног син др о ма”, „Суд ско ме ди цин ски и со цио-
де мо граф ски аспек ти уби ства у Вој во ди ни” и „Ре ак тив не и па то ло шко мор-
фо ло шке про ме не у стре со ге ним и мор бо ге ним про це си ма”. По себ но је зна-
чај на ка пи тал на мо но гра фи ја Па то ло шка ана то ми ја и суд ска ме ди ци на у 
Вој во ди ни.

Ни шта ма ње зна чај на ак тив ност проф. Дра ги ше По по ви ћа ни је би ла ни 
у Оде ље њу за при род не на у ке Ма ти це срп ске. Про јек ти у Ма ти ци срп ској 
углав ном су би ли у не по сред ној ве зи са здра вљем љу ди и исто ри јом ме ди-
ци не. У при лог то ме го во ре мо но гра фи је про је ка та чи ји је но си лац: „За ра зе 
и па ра зи тар на обо ље ња љу ди и жи во ти ња”, „Жи вот и смрт би о ло шких би ћа” 
и „Чо век и при ро да”. 

Би бли о гра фи ја струч них и на уч них ра до ва проф. По по ви ћа об у хва та 
раз ли чи те аспек те ши ро ке по ве за но сти дру гих ме ди цин ских обла сти са 
суд ском ме ди ци ном. Ипак, ње го ва струч на и на уч на усме ре ност, мо же се 
бо ље про це ни ти пу тем до при но са у сле де ћим обла сти ма:

• би о ло шки од го вор на тра у ме раз ли чи тог по ре кла, 
• пост мор тал не про ме не на ор га ни ма и тки ви ма, 
• по доб но сти ор га на и тки ва за тран сплан та ци ју,
• пи та ње фо рен зич ке ги не ко ло ги је, 
• етич ка пи та ња.

О по твр ди го ре на ве де ног, го во ре број ни ра до ви у ко ји ма је др По по вић 
био пр ви ау тор или ко а у тор, а због ве ли ког бро ја истих, на ве шће се са мо 
не ко ли ко нај зна чај ни јих ау тор ских ра до ва:

Po po vić D., Pre me ru A.: „Slu čaj za go net ne smr ti mla de de voj ke”. VI struč ni 
sa sta nak Udru že nja za sud sku me di ci nu SFRJ, No vi Sad 1965.

Po po vić D., Pre me ru A.: „Ve o ma re dak slu čaj me ha nič ke as fik si je”. II Ju go-
slo ven ski kon gres za sud sku me di ci nu, Opa ti ja 1968, Me di cin ski pre gled, 1970, 
11–12: 565–566.

Po po vić D.: „Unu traš nja de flek si ja hi ca”. Me di cin ski pre gled, 1969.
Po po vić D.: „Na ša is ku stva u eks per ti za ma si lo va nja”. III Re gi o nal ni sim po zij 

o sud skome di cin skim ak tu el no sti ma: Opa ti ja, 17. do 19. X. 1969, Ri je ka 1969.
Po po vić D., De ve čer ski V.: „DNA i RNA u le zi ja ko že”, VI II Kon gres In ter

na ci o nal ne aka de mi je za sud sku i so ci al nu me di ci nu, Opa ti ja, Ri je ka 1970, 133.
Po po vić D., De ve čer ski V.: “Early re ac ti ve cha rac te ri stics of al kal phosp ha-

ta se in skin le si ons and the ir post mor tal chan ges”, II Chec ho slo vak Con gress of 
le gal me di ci ne, Prag 1972.

Po po vić D.: „Early utra struc tu ral cha rac te ri stics of skin le si ons”, Ac ta Me di
ci nae Le ga lis et So ci a lis, 1975, XXIV: 551–559.

Po po vić D.: „Pri log pro u ča va nju hi sto he mij skih i hi sto en zim skih od li ka kože 
u za mor ca”, Šest naj sti kon gres Zdru že nja ana to mov Ju go sla vi je z med na rod no 
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ude le žbo, Por to rož, 1975–09–25, 26, 27, у: Збор ник за при род не на у ке (Ма ти ца 
срп ска), 1976, 51: 63–69.

Po po vić D., Ži vo ji no vić S., Ta sić M.: “Le si ons of the myocar di um ac com-
panyug  the in trac ra nial hi per ten si ve syndro me”, X. Kon gress der In ter na ti o na len 
Aka de mie für Ge ric htlic he Me di zin und So zi a le Me di zin vom 12. bis 18. Sep tem-
ber 1976 in München, Fo ren sic Sci en ce, 1976, 7(3): 191.

Po po vić D., Ta sić M., Ži voj no vić S.: “Myocar dial da ma ges wit hin the ex pan-
si ve in ter cra nial syndro me”, Jo ur nal of Fo ren sic Sci en ce, 1976: 229.

Po po vić D., Ta sić M., Šo vljan ski M., Ži voj no vić S., Li tav ski-Ta sić M.: „Me-
di ko le gal ni i so ci jal ni aspek ti smr ti i tran splan ta ci je”, V Sim po zij o sud skoj me-
di ci ni i prav nim ak tu al no sti ma, Opa ti ja 1978, Zbor nik ra do va, Prav ni fa kul tet u 
No vom Sa du, 1980, 14: 321–324.

Po po vić D., Be rić B., Ste va nov M.: „Gra đan sko-prav na i kri vič no-prav na 
od go vor nost zdrav stve nih rad ni ka u po ro dilj stvu”, X Struč ni sa sta nak Udru že nja 
za sud sku me di ci nu Ju go sla vi je, Ohrid 1980, Zbor nik ra do va, 128–131.

Po po vić D., Be rić B.: „Gra đan sko-prav na i kri vič no-prav na od go vor nost 
zdrav stve nih rad ni ka u gi ne ko lo gi ji i pe ri na to lo gi ji”, Ju go slo ven ska gi ne ko lo gi ja 
i op ste tri ci ja, 1982, 22 (5–6): 139–142.

Po po vić D.: „Raz voj i obi ljež ja me di cin skih is tra ži va nja na Me di cin skom 
fa kul te tu u No vom Sa du i nji ho va ulo ga u druš tve no-eko nom skom raz vo ju SAPV”, 
Na u ka u funk ci ji sta bi li za ci je, Ko mi tet za na u ku i in for ma ti ku SAPV, No vi Sad, 
1983, VI II: 27–31.

Po po vić D., Si mić M., Ča nak N., Ži vo ji no vić S.: “Eva lu a tion of cri te ria for 
su i ta bi lity of or gans and tis su es for tran splan ta tion”, Vl Con fe ren ce on Me di cal 
Law – with in ter na ti o nal par ti ci pa tion, Olo mo uc 1984, Me di coJu ri di ca, Vl: 
215–258. 

Po po vić D., Ta sić M., Ži voj no vić S.: „Ošte će nja mi o kar da kod in tra kra ni jal ne 
hi per ten zi je i ne po sred no po sle smr ti, pro ce na po dob no sti sr ca za tran splan ta ci ju”, 
I Ju go slo ven ski sim po zi jum Thoracic syndrome, No vi Sad 1989.

Po po vić D., Si mić M.: “The early post mor tem hi sto morp ho lo gi cal chan ges un der 
ex pe ri men tal con di ti ons”. Ac ta Me di ci nae Le ga lis et So ci a lis, 1989, 39(1): 219–226. 

Po po vić D.: “So me cha rac te ri stics of ho mi ci des in Yugo sla via”, Ac ta Me di ci nae 
Le ga lis et So ci a lis, 1992.

Po po vić D.: “Fo ren sic me di cal aspects of child abu se”, Ac ta Me di ci nae Le ga lis 
et So ci a lis, 1992.

Po po vić D., Bo žić Lj., Sto jilj ko vić G., Draš ko vić D.: „Ne ke ka rak te ri sti ke 
sa o bra ćaj nog tra u ma ti zma u Voj vo di ni”, Ac ta Fa cul ta tis Me di cae Na is sen sis, 
1993: 56–60.

Po po vić D., Draš ko vić D., Bu da kov B.: „Ras po red i ka rak ter po vre da kod 
smrt no stra da lih na ra tom za hva će nim i gra nič nim pod ruč ji ma”. Ac ta chi rur gi
ca Iu go sla vi ca, 1994, 1: 34.
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Po po vić D., Si mić M.: „Me di cin ski, prav ni i etič ki aspek ti smr ti i nje na ser-
ti fi ka ci ja”, Ur gent na me di ci na, 1996, 6: 3–17.

По по вић Д., Ђор ђе вић М., Но ва ко вић А.: „Ма ло лет ни це и ма ло лет ни ци 
– жр тве и из вр ши о ци сек су ал не де лин квен ци је у Вој во ди ни”. Сим по зи јум 
„Ги не ко ло шки про бле ми у деч јем и адо ле сцент ном до бу”. Ма ти ца срп ска 1996. 

Po po vic D., Dok ma no vic-Đor đe vic M., Vej no vic T.: “Ado le scent girls and 
ado le scent boys- vic tims and exe cu tors of se xu al ag gres sion. 7th Eu ro pean Con
gress on Pa e di a tric and Ado le scent Gyne co logy, Wi en Au stria 1997, Bo ok of 
Ab stracts: 113.

Po po vić D., Ta sić M., Si mić M., Bu da kov B., Ra dić A., Ča nak N., Vu ko vić 
R., Ta kač Š., Sto jilj ko vić G., Draš ko vić D., Bo žić Lj.: “Me di co le gal Wi ew of Corp-
se Pro ce du re From Da nu be or Sa va Ri ver du ring the 1991/1992 War”. XVI Ith 
Con gress of IA LAM, Du blin 1997: 87.

Po po vić D.: „Ri zi ci i vi do vi od go vor no sti u me di cin skoj de lat no sti”, Uvod nik, 
Me di cin ski pre gled, 2000, LI II(9–10): 445–449.

Po po vić D.: „Etič ki, prav ni i me di cin ski aspek ti tran splan ta ci je”, Me di cin ski 
pre gled, L(11–12): 559–563. 

Po po vić D.: Osni va nje i rad Na uč nog ode lje nja – Ode lje nja za pri rod ne na u-
ke Ma ti ce srp ske, Sve ča na sed ni ca Ode lje nja za pri rod ne na u ke, po vo dom 175 
go di na Ma ti ce srp ske 2001, Sve ske Ma ti ce srp ske – Ode lje nje za pri rod ne na u ke.

Проф. др По по вић био је управ ник За во да за суд ску ме ди ци ну, шеф Ка-
те дре за суд ску ме ди ци ну, Ка те дре за суд ску ети ку и исто ри ју ме ди ци не и 
Ка те дре за оп ште обра зов не пред ме те на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду. У два на вра та (1976. и 1980) би ран је за про де ка на за 
на ста ву и на у ку на Ме ди цин ском фа кул те ту, а је дан ман дат про вео је као 
про рек тор за на ста ву Уни вер зи те та у Но вом Са ду (1980–1982).

АК ТИВ НОСТ У МА ТИ ЦИ СРП СКОЈ

Joш мно го пре осни ва ња при род ног оде ље ња Ма ти ца срп ска је по че ла 
са из да ва њем Еди ци је „Књи га за на род” у ко јој је об ја вље но 149 књи га, од 
че га су 42 из обла сти при род них на у ка.

Рад Оде ље ња за при род не на у ке Ма ти це срп ске био је ве о ма пло дан и 
ви ше стран. На кон осни ва ња На уч ног оде ље ња Ма ти це срп ске 1948. го ди не 
и сек ци је за при род не на у ке, ко ја је има ла две гру пе, би о ло шку и ге о граф ску, 
го ди не 1965. фор ми ра но је Оде ље ње за при род не на у ке. Та да је утвр ђе но да 
се на уч ни рад ор га ни зу је пу тем ком плек сних мул ти ди сци пли нар них про-
је ка та и ску по ва, а да се ре зул та ти ис тра жи ва ња учи не до ступ ни пу тем: 
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• Мо но гра фи ја;
• Збор ни ка за при род не на у ке;
• По себ них из да ња;
• Збор ни ка са на уч них ску по ва.

Проф. По по вић био je иза бран за стал ног чла на са рад ни ка Оде ље ња за 
при род не на у ке Ма ти це срп ске, а ка сни је и за се кре та ра оде ље ња. Та ко ђе је 
био и члан Управ ног од бо ра и Са ве та Ма ти це срп ске. У Ма ти ци срп ској ор-
га ни зо вао је шест на уч них ску по ва, од ко јих је ме ђу нај зна чај ни јим „Сек су-
ал ност, агре сив ност и де лин квент ност”, ко ји је ор га ни зо вао 1998. го ди не. 
Ру ко во дио је ве ћим бро јем на уч них про је ка та:

• „Кри вич на де ла про тив до сто јан ства лич но сти и мо ра ла: ме ди цин ски, 
прав ни, со ци јал ни и мо рал ни аспек ти сек су ал не де лин квен ци је”,

• „Па то ло шка ана то ми ја и суд ска ме ди ци на у Вој во ди ни”,
• „Чо век и при ро да”,
• „За ра зна и па ра зи тар на обо ље ња љу ди и жи во ти ња у Вој во ди ни”,
• „Осни ва ње и рад на уч ног Оде ље ња за при род не на у ке”,
• „Жи вот и смрт би о ло шких би ћа”,
• „Атро фич но-де ге не ра тив на ста ња љу ди у Вој во ди ни”,
• „Здра вље љу ди у Вој во ди ни”,
• „Жи вот и де ло срп ских на уч ни ка”.

Про је кат под на зи вом „Чо век и при ро да” пру жио је мо гућ ност са гле да-
ва ња чо ве ка у од но су са при ро дом, и ње го вог жи во та и смр ти. Ре а ли зо ван 
је за јед но са Оде ље њем дру штве них на у ка. По ред то га, проф. По по вић је 
био члан уред ништва Збор ни ка Ма ти це срп ске за при род не на у ке.

СТРУЧ НА И ЈАВ НА ДЕ ЛАТ НОСТ

Про фе сор По по вић био је члан мно гих на уч них и струч них удру же ња 
и јав них уста но ва, ка ко у зе мљи, та ко и у ино стран ству, по пут:

• Ин тер на ци о нал не ака де ми је за суд ску и со ци јал ну ме ди ци ну у Санкт 
Пе тер бур гу;

• In ter na ti o nal Aca demy of In te gra ti ve An thro po logy Sankt Pe ter burg;
• Срп ског ле кар ског дру штва;
• Дру штва ле ка ра Вој во ди не; 
• Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је;
• На род ни по сла ник у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је;
• Од бор ник и члан мно гих ко ми си ја у Скуп шти ни Вој во ди не, Ср би је и 

СФРЈ.
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НА ГРА ДЕ И ПРИ ЗНА ЊА

Проф. Дра ги ша По по вић био је до бит ник број них на гра да и ви со ких 
при зна ња за свој струч ни, на уч ни и дру штве ни рад на ни воу СФРЈ, Ср би је, 
Вој во ди не и Гра да Но вог Са да:

• за струч ну и на уч ну афир ма ци ју, на ме ђу на род ном ни воу, Аме рич ки 
би бли о граф ски ин сти тут увр стио га је у пу бли ка ци ју The In ter na ti o nal 
Di rec tory of Di stin gu is hed Le a der ship,

• на гра ду за жи вот но де ло до био је од стра не Удру же ња уни вер зи тет ских 
про фе со ра и на уч них рад ни ка,

• до бит ник је Ок то бар ске на гра де Но вог Са да,
• но си лац је Ор де на ра да са злат ним вен цем и Ор де на за слу га за на род са 

сре бр ним вен цем,
• до бит ник је ни за ви со ких при зна ња Срп ског ле кар ског дру штва и Дру-

штва ле ка ра Вој во ди не, 
• увр штен је у из да ња Ко је ко у Ју го сла ви ји и Ко је ко у Ср би ји и Ен ци

кло пе ди ји Но вог Са да.

ПО ГО ВОР

Жи вот ни пут професора др Дра ги ше По по ви ћа био је од по чет ка те жак, 
али ис пу њен на дом за бо љом бу дућ но шћу. Де ло вао је по прин ци пи ма ко је 
је на сле дио од сво јих пре да ка, у род ном кра ју. Увек спре ман да са слу ша, 
са ве ту је и по мог не љу ди ма. Имао је уро ђе ну спо соб ност ле пог го во ра и кул-
тур ног по на ша ња. Ње го ва бла га реч је уми ру ју ће и ле ко ви то де ло ва ла на са-
го вор ни ке. Био је пот пу но по све ћен стру ци. Сва ком струч ном ра ду ко ји је 
про ла зио кроз ње го ве ру ке, сва кој пи са ној ре чи, по кла њао је по себ ну па жњу. 
За оце ну по све ће но сти на ста ви мо же по слу жи ти чи ње ни ца да је, по оце ни 
сту де на та, био оми ље ни на став ник број ним ге не ра ци ја ма, а кроз ње го ва тео-
риј ска пре да ва ња и прак тич не ве жбе про шло је чак 46 ге не ра ци ја сту де на та 
ме ди ци не, 26 ге не ра ци ја сто ма то ло га, 47 ге не ра ци ја прав ни ка и 30 ге не ра ци-
ја сту дена та сме ра без бед но сти. Вред но је за бе ле жи ти и то, да су не ки ње-
го ви бив ши сту ден ти оства ри ли зна чај не успе хе у обла сти суд ске ме ди ци не, 
и ме ди ци ни уоп ште, за хва љу ју ћи огром ном зна њу и не се бич ној по мо ћи њи-
хо вог учи те ља. Сво јим пре да ним ра дом и из у зет ном струч но шћу сте као је 
мно га при зна ња, а на чи ном по на ша ња број не при ја те ље. У свом на уч ном 
опу су, са ра ђи вао је са ве ли ким бро јем ис тра жи ва ча, из ра зних обла сти ме-
ди ци не, што је уве ли ко до при не ло ква ли те ту за јед нич ких ра до ва.

На кра ју тре ба ис та ћи да је проф. др Дра ги ша По по вић, у свом ду го го-
ди шњем пе да го шком и на уч ном ра ду на фа кул те ту и у Ма ти ци срп ској, дао 
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из у зе тан до при нос те о риј ској и прак тич ној фо рен зи ци и Ма ти чи ној ак тив-
но сти на по љу при род них на у ка. 

Као бив шем сту ден ту проф. По по ви ћа, при па ла ми је из у зет на част да 
дам овај скром ни до при нос ње го вом ли ку и де лу. Прет по ста вљам да би био 
за до во љан успе ху сво јих ђа ка и да би ње гов од го вор на то, био у сти хо ви ма 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја:

Где ја ста дох – ти ћеш по ћи!
Што не мо гах – ти ћеш мо ћи!
Куд ја ни сам – ти ћеш до ћи!
Што ја по чех – ти про ду жи!
Још смо ду жни – ти оду жи!

Проф. др Ду шан Ва па
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Ме ди цин ски фа кул тет
Кли нич ки цен тар Вој во ди не,

Цен тар за суд ску ме ди ци ну, ток си ко ло ги ју и мо ле ку лар ну ге не ти ку
Е-адре са: du le va pa@yahoo.com
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