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КРАТАК САДРЖАЈ
Земунска болница – Клиничко-болнички центар „Земун“ ове године обележава 230 година непре
кидног рада, као најстарија медицинска установа у Србији. Питање датума настанка ове болнице
било је често постављано у науци. У литератури су се појављивали различити датуми, а најчешће
се помињао 25. фебруар 1784. године, али документ који потврђује овај податак досад није публи
кован. У овом раду се први пут објављује документ који потврђује да је Земунска болница заиста
основана тога дана. Настанак првих болница у Земуну започео је када је ова варош ушла у границе
Хабзбуршке монархије. Прва санитарна установа која је основана био је контумац, отворен још
1730. године. Убрзо су у Земуну отворене и две конфесионалне болнице. Српска болница (право
славна) отворена је пре 1769. године, а немачка (католичка) почела је с радом 1758. Обе болнице су,
поред осталог, финансирале и градске власти – магистрат. Како би се рад ових болница унапредио,
донета је одлука да се оне споје у једну – Градску болницу. Као датум њеног оснивања узима се
25. фебруар 1784. године, када је Генерална команда наложила магистрату вароши Земун да об
једини касе постојећих болница и започне радове на изградњи нове зграде. Иако су финансијски
уједињене, болнице су наставиле још једно време да раде у одвојеним објектима. Физичко спајање
болница довршено је 1795. године.
Кључне речи: болница; Земун; магистрат; историја медицине

УВОД
Нас танак и развој здравс твених установа
у Земуну, као и на читавом простору дана
шње Војводине, мора се тражити у органи
зов аним облицима здравс твене заш тите
Хабзбуршке монархије и положаја Земуна,
пограничног насеља са стат усом слободног
војног комунитета у оквиру царевине.
Ратови Хабзбуршког и Османског цар
ства крајем 17. и почетком 18. века донели
су многе промене, нарочито у етничком и
географском поглед у. Граница између ова
два царс тва се тих година чес то мењала,
док није Београдским миром 1739. коначно
утврђена за дужи период. Земун је у састав
Хабзбуршке монархије ушао 1717. године,
што је потврђено и мир ом у Пожар евц у
1718. Тада почиње да се више пажње покла
ња и санитарно-медицинским приликама.
Војно уређење које је важило за пограничне
крајеве донело је и боље устројс тво нових
инстит уција и установа које су се развијале.
Поред војних медицинских служби, посеб
но се развија служба конт роле путника и
робе који су стизали из Османског царства.
Погранични положај Земуна одредио је на
станак и развој ових служби. Први пропис
који је војни, гранични кордон обавезао и
на санитарну улогу цар Јозеф I (1705–1711)
је издао 25. јуна 1710. године. Реч је о тзв.
Патент у о куги, којим је пропис ано да се
на граници спречи сав промет током траја
ња заразе. Како се ова мера показала недо

вољном, Карло VI (1711–1740) доноси низ
одредби од 1713. године о трајној органи
зацији „кужног кордона“. Тада је прво орга
низовано „кужно редарство“ (Pestopolizey),
које је чинило особље за хигијенску службу
против куге и осталих зараза. Патентом од
22. октобра 1728. наређује се да граница по
стане стална брана против куге. Законски
прописи о санит арној одбрани Хабз бур
шког царс тва заокружени су доношењем
„Наредбе о конт умац у и раск ужби“ (Con
tumaz – und respective Reinigungsordunung) од
3. октобра 1731, којом је прописано како се
поступа са сумњивим лицима. У наредним
годинама издато је још неколико патената,
а најпознатији су они из 1738. године, који
ма се пропис ује пролаз кроз кордон и кроз
конт умац (карантин), као и о пос тупк у с
особама и робом који иду у унутрашњост
царевине. Због свог положаја Земун је први
добио санитарну установу – конт умац (ка
рантин), који је постао прва брана за целу
царевин у. Зем унски конт умац је отворен
1730, док су остали карантини сис темат
ски отварани тек од 1740. Овај конт умац је
радио до 1872, чит аве 142 године. Велике
епидемије, посебно куге 1738–1739. и 1763.
и тзв. иришка куга 1795, затим епидемије
пегавог тифуса 1764. и 1780, само су неке
од епидемија које су косиле становништво
овога краја [1, 2, 3].
Осим на доношењу санитарних пропи
са, Хабзбуршко царс тво је током 18. века
рад ил о и на сис тем ат из ац иј и мед иц ин
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ских прописа који су одређивали ко може да се бави
медицином и лечењем, начин финансирања лекара,
прописивали начин рада болница. Већ 1740. године
донето је упутство Instruction für die Contagionsphysi
ci und Chyrurgi, којим је регулисано ко може бити за
послен у конт умацима. Овај пропис ће касније бити
допуњаван и чиниће основу и за друге прописе. На
крају су сви здравствени закони сакупљени и обједи
њени у један целовити закон – „Наредбу о здравству“
(Sanitätsverordnung), који је Марија Терезија (1740–
1780) издала 25. августа 1766. Од наредне године осно
ване су здравствене комисије при сваком генералат у
и на њих је пренета сва здравствена служба на терену,
као и у конт умацима, са дозволом да издају одређене
одредбе и наредбе. Први свеукупни закон о здравству,
обавезујући за читаво подручје монархије, издат је 17.
новембра 1770. Sanitäts-Haupt Normativ (Generale nor
mativum in re sanitatis). Овим законом брига о здрављу
становништва постала је обавеза државе, сви станов
ници изједначени су у праву на здравствену заштит у,
организована је заштита становништва од масовних
епидемија, одређене обавезе лекара, апотекара и оста
лог медицинског особља, прописан ценовник услуга
и сл. Посебно место дато је градском физикус у, шко
лованом лекару којег је поставио магистрат, који га је
финансирао и којем је физикус, старајући се о здрављу
становништва и контроли других лекара, апотекара и
бабица, подносио извештај о здравственим приликама
на своме подручју рада [4, 5, 6].
ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ЗЕМУНУ ТОКОМ
18. ВЕКА
Потписивањем Београдског мира 1739. године Земун
је стекао стат ус пограничног града Хабзбуршке мо
нархије и почео да игра значајну улогу у њеном поли
тичком и економском живот у. Представљао је „главна
врата“ за улазак у Аустрију и Европу и од 1746. године
био је у саставу Војне границе. Прва брига нових вла
сти било је спречавање епидемија заразних болес ти
које би могле да се прошире с територије Османског
царства. Од тренутка када је Земун добио стат ус сло
бодног краљевског града 1749, односно стат ус слобод
ног војног ком унитета с уређеном управом – маги
стратом, добија и прав а да нека пит ања из облас ти
здравства самостално регулише и организује.
Земун је у том периоду био насељен претежно срп
ским становништвом. Према попис у из 1777. године,
Земун је имао 3.918 становника, од тога 3.114 (77,48%)
Срба, 756 (19,29%) Немаца и 47 (1,1%) Јевреја. После
уласка Земуна у границе Хабзбуршке монархије, при
лив немачког становништва је био све бржи. Лечењем
људи први су се бавили бербери, који су пуштали крв
купицама и пијавицама, вадили зубе, лечили ране и
озледе, намештали ишчашења и ломове. Према Регу
лативу од 1787. године, школовани лекари су били ме
дици и хирурзи. Медик је лечио болесне и набављао
пот ребна средс тва у време епидемија. Надгледао је
doi: 10.2298/SARH1408505M

хирурге и апотекар е, пис ао обд укционе протоколе
и подносио извештаје магистрат у. Сиромашне боле
снике и хоспиталце лечио је бесплатно, јер је добијао
годишњу плат у од 400 форинти, стан и 12 хвати дрва.
Од имућнијих болесника је наплаћивао за прву посет у
20, а за остале 10 крајцара. Први школовани лекари у
Земуну били су хирурзи-магис три хирургије. После
основне школе и три разреда латинске школе и прак
тичног рада код неког угледнијег хирурга, ишли су на
универзитете или у Јозефинску академију у Бечу, где
су се школовали још две године. У Земуну су хирурга
звали општинским лекаром (Kommunitätsarzt) и он је
био асис тент медика. Први општински хирург у Зе
муну пос тављен је 1768. године, кад је покренуто и
питање постављања прве стручне бабице.
У другој половини 18. века у Земуну су пос тојале
две болнице. Српска болница се помиње као Greci ri
tus non uniti Spital или Raitzisches Lazaret и das illyirische
Spital. Тачан дат ум оснивања ове болнице није познат,
а први документ у којем се помиње потиче из 1769. го
дине. Немачка или католичка болница (Deutsches Spital
или Katholisches Spital) основана је 1758. године. Поред
ових у Земуну су једно време пос тојале и Војна бол
ница (од 1788) и Јеврејска болница (од 1814) [7, 8, 9].
Српска болница је основана пре 1769. године и у
почетку је више била склониште за остареле и сиро
машне грађане православне вере. Први сачувани доку
мент је судски записник од 18. септембра 1769. године,
у којем се као старатељи болнице помињу Димчо Ми
лош и Митар Замфировић. У њој су лечени и збри
њавани најсиромашнији становници Земуна, док су
имућније и даље лечили приватни лекари код куће.
О издржавању болнице старала се српска општина,
а старалац је бринуо о раду болнице, њеном уређењу
и финансијама. Старатељи православне болнице су
1775. године склопили уговор са зидаром о грађењу
нове болнице са четири простране собе. Она се нала
зила у близини Светониколајевске цркве. Болница се
издржавала милостињом, новцем од продатог одела у
болници умрлих болесника, киријом која се добијала
од издавања једне куће, а било је и легата. Милостиња
се сакупљала недељом и празником у цркви, на свадба
ма и крсним славама, а од магистрата је добијан новац
наплаћен од бећара, цехова и закупа лова [10, 11].
Католичка болница је, као и православна, била у по
четку дом за убоге, немоћне и неспособне за привређи
вање. Настала је 1758. године, када је жупи поклоњена
једна кућица, а издржавала се сакупљањем милостиње,
коју је потом свештеник делио једном недељно. Стару
кућу, склону урушавању, католичка црквена општина
је 1773. године решила да прода, а затим је након две
године одлучила да се изгради нова болница са чети
ри собе и две кухиње у Бежанијској улици. У складу са
својим овлашћењима и новим прописима, магистрат
је 17. септембра 1775. године решио да из средс тава
која су прик упљена од еснафских уштеда и осталих
прихода обема болницама даје једнаке суме у износ у
од 206 форинти недељно. После девет година оваквог
финансирања донето је решење да се нешто промени,
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а рад болница унапреди. Како се дешавало да у једној,
обично православној болници буде мало болесника,
док је друга болница била готово увек претрпана, пред
ложено је да се од 1789. болесници, без обзира на веро
исповест, распоређују у обе болнице.
Српска болница је и поред обједињавања каса 1784.
године опс тајала у својој засебној згради све до од
луке о њеном укидању 23. марта 1799. Наведено је да
просторије више не одговарају сврси и да је, и поред
преправки изведених седамдесетих година 18. века,
склона урушавању. Зграда је наредне године продата
земунском трговцу Лазару Петровићу, а новац је ушао
у Болнички фонд магистрата из којег се издржавала
Градска болница [1, 5, 10].
ОСНИВАЊЕ БОЛНИЦЕ У ЗЕМУНУ
Земун је од 1749. године стекао статус слободног војног
комунитета, под јурисдикцијом Петроварадинске реги
менте. Магистрат (Градска управа) је организован 1751.
године, али је његове одлуке и даље морала да потврђује
Генерална команда. Земунски магистрат давао је мате
ријалну помоћ и српској и немачкој болници. Да би се
смањили непотребни издаци и укинули двоструки об
рачуни, Генерална команда је 25. фебруара 1784. године
наредила спајање ове две болнице у једну. Наредбом је
прописано да се од тог дана касе ове две болнице споје
у једну и да се приступи изради пројеката о изградњи
нове зграде болнице (Слика 1). Текст наредбе је гласио:
Царско-краљевском Слободном војном
комунитету Земун
службено
примљено 3. марта 1784.
болнички стан
Следствено наредби Генералне војне команде од 25.
фебруара текуће године требало би значајно смањити
непотребне трошкове за две одвојене болнице, као и
укинути обрачунавање преко различитих болничких
благајни. Исто тако, у свим осталим комунитетима
убудуће би требало да постоји болничка зграда, која
мора располагати довољним простором за смештај
болесника свих дозвољених религија. Такође би требало
да постоји само једна болничка благајна под надзором
Магистрата. Што се тиче последњег, почевши од 1.
новембра 1783. године да се води само један рачун.
Ово се отправља Магистрату ради сазнања и при
државања, с тим да након пријема предузме полагање
болничких рачуна и спајање обе болничке благајне. Од
мах да се изврши продаја обе засебне болнице и, према
томе, да се за будућу болницу купи друга зграда, која
ће одговарати високом пропису.
Земун, 3. март 1784.

аустријски мајор
J. Мајзнер

Тако је формирана нова Градска болница (Bürger
liches Spital) у Зем уну. Рачуни су заједнички вођени,
али болнице нис у још неко време и физички спојене.
Назив Bürgerliches Spital коришћен је у извештајима
физик уса упућених магис трат у и за једну и за другу
болницу, са додатком да је реч о православној или ка
толичкој [1]. Тек од 1795. године болесници су прима
ни само у зграду немачке болнице у Бежанијској ули
ци. То је година када је и физичко спајање болница
било завршено, док је 1799. донета и коначна одлука
о затварању српске болнице. Како ниједна постојећа
зграда болница није била задовољавајућа, приступило
се изради планова за изградњу нове зграде. Магистрат
је од 1802. године размишљао о зидању нове болнице,
али је због недостатка новца на крају постојећа зграда
само адаптирана 1805. и 1806. године.
Нис у само финансијски разлози дов ели до ства
рања једне, Градске болнице у Земуну. Закон из 1770.
године био је, као основни здравствени закон за целу
државу, примењиван и на територији Земуна. Према
нормативу, санитет се делио на цивилни и војногра
нични. Санитетска служба у Војној граници била је
опет подељена на санитет војних јединица и на физи
кате у војним општинама. Уређење физиката пропи
сано је 1787. године у Регулативу за војне комунитете
Зем ун, Карловце и Пет ров арадин [10]. Санитетски
норматив је одредио да су доктори медицине, хирур
зи и апотекари дужни да спремају и полажу испите на
универзитетима. У нормативу су нарочито наглашене
дужнос ти доктора медицине, хирург а, апотекара и
бабице. У војним комунитетима, којима је припадао
и Земун, при магис трат у установљено је мес то варо
шког физик уса – доктора медицине. Физик ус је био
дужан да извештава општинску управу о здравс тве
ном стању у граду и да подноси одговарајуће предло
ге за побољшање прилика. Такође је био зад ужен да
обилази болнице и сваког дана прегледа болеснике.
Према Регулативу за војне комунитете, физикус је во
дио бригу о томе да хирурзи, апотекари, берб ери и
бабице врше своје дужнос ти и да се не упуштају ни
у какво лечење које не спада у њихову надлежност.
Назив хирурга, сем бербера, носили су и неиспитани
емпирици, који су се на разне начине домогли неког
знања из хирургије. Хирурзи су пружали прву помоћ
повређенима и о томе су извештавали физикуса. Хи
рург је вршио преглед меса, а месар није смео клати
док не обавес ти хирурга [9].
Болнички извештаји су подношени месечно, дијаг
нозе су писане на немачком, углавном према симпто
мима, а број болесника је био до 25. Међу болестима
најчешће су помињане: маларија, трбушни тифус, пе
гавац, дифтерија, сушица, реуматске болести, дизен
терија, црвени ветар, кожне болести, чиреви, водена
болест, склероза, запаљење плућне марамице, отоци,
капља, велики кашаљ, запаљење плућа, ране, опекоти
не, душевне болести. Од венеричних болести помињу
се сифилис и гонореја. Од заразних болести чести су
били и шарлах, рубеоле и мале богиње. Понекад су се
јављале и велике богиње.
www.srp-arh.rs

508

Милановић Ј. и сар. Оснивање Земунске болнице

Слика 1. Наредба славонске Генералне команде од 25. фебруара 1784. године којом се налаже магистрату да обједини две болничке касе
у једну, као и да треба да постоји само једна болничка зграда (Извор: Историјски архив Београда, Земунски магистрат, 1396-1784-Ф3-192).
Figure 1. The order of the General Command, made on 25th of February 1784, which dictates the Magistrate to merge the two hospital treasuries, as well as to merge the two hospital buildings into one (Source: Historical Archives of Belgrade, Magistrate of Zemun, 1396-1784-F3-192).

Регулатив из 1787. године пропис ује и како да се
уреде болнице не само за сиромашне, већ и за боле
снике који код своје куће немају потребну негу коју
могу добити у болници за малу свот у новца. Због то
га је прописано да се пос тојеће болничке зграде мо
рају проширити и снабдети потребним инвентаром
(Слика 2). Болничке касе су, према овој уредби, до
тиране од новца прикупљеног од казни, одлазнина и
конфискација, новцем од преноса, заоставштина без
наследника, мртварине, цеховског новца, милостиње
која се недељом и празником сак упи пред црквама,
годишњих прихода из општинских доходака, као и
разних завештања.
Прва фаза развоја Зем унске болнице завршена је
1811. године, када је Генерална команда издала маги
страт у Упутство о управљању болницом, према којем
је извршено њено уређење. Исте године основано је и
гинеколошко одељење. Због лоших услова у болници
и даље су најчешће пацијенти били занатлије, слуге,
просјаци, док су се имућнији лечили код приватних
лекара и боловали у својим кућама (Слика 2).

doi: 10.2298/SARH1408505M

ЗАКЉУЧАК
Велики јубилеј најстарије медицинске установе у Ср
бији – Клиничко-болничког центра „Земун“ донео је
коначно разрешење питања када је ова болница на
стала. Проналазак и публиковање кључног документа
у којем се говори о начин у финансирања и буд ућој
организацији болнице потврђује и раније изнете за
кључке да се као дат ум оснивања Земунске болнице
може узети 25. фебруар 1784. године. Земунска болни
ца је у својој историји пролазила кроз различите фазе.
Од убожнице и склоништа за сиромашне израсла је у
модеран клиничко-болнички центар. Спој прошлости
и садашњости огледа се и у просторима које користи
данас – од зграда под заштитом државе до савремених,
наменски грађених болничких блокова. Међутим, бол
ниц у су ипак највише обликовали они који су у њој
радили и њоме управљали. Свако је оставио свој траг
и унео свој ент узијазам – од др Војислава Субботића,
који је створио прву хируршку салу од болничке кухи
ње, до данашњих модерних хируршких сала опремље
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Слика 2. План за реконструкцију постојеће зграде Градске болнице у Бежанијској улици из 1800. године. План је потписао зидарски
мајстор Маурицијус Рабл (Извор: Историјски архив Београда).
Figure 2. The plan for the reconstruction of the existing building of the Town Hospital in Bežanijska street in 1800. The plan was signed by the
mason Mauricijus Rabl (Source: Historical Archives of Belgrade).

них врхунском медицинском опремом. Посебан печат
у развоју болнице оставиле су милосрдне сестре Реда
Св. Винка Паулског, које су од 1. новембра 1887. године
примиле управу болнице. Ред се обавезао да у Земуну
подигне општу јавну болницу, што је и остварено до
јесени 1891. године. Током 20. века болница је делила
судбину овог прос тора, радећи непрекидно и током
оба светска рата. У том периоду радила је у неколико
различитих држава, да би данас била једна од водећих
здравствених установа Републике Србије. Људи чине
једну инстит уцију и писати њену историју значи пове
зати активности и рад многих генерација од оснивања

до данашњих дана. Скуп њихових активнос ти чини
историју Клиничко-болничког центра „Земун“.
НАПОМЕНА
Рад је настао у оквиру пројекта бр. 47030 Министар
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
Извор слика: Историјски архив Београда, Земунски
магистрат, 1396-1784-Ф3-192; 1438-1789-Ф37-17; 16841800-Ф66-227.
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SUMMARY
This year Zemun Hospital – Clinical Hospital Center Zemun celebrates 230th anniversary of continuous work, thus becoming the
oldest medical facility in Serbia. The exact date of the hospital
founding has been often questioned in history. Various dates
appeared in the literature, but the most frequent one was 25th
of February 1784. Until now, the document which confirms this
has never been published. This article represents the first official publication of the document which confirms that Zemun
Hospital was indeed founded on this date. The first hospitals
started emerging in Zemun when the town became a part of the
Habsburg Monarchy. The first sanitary facility ever formed was
the “Kontumac” – a quarantine established in 1730. Soon after,
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two more confessional hospitals were opened. The Serbian (Orthodox) Hospital was founded before 1769, whereas the German
(Catholic) Hospital started working in 1758. Both hospitals were
financed, amongst others, by the Town Hall – the Magistrate. In
order to improve efficiency of these hospitals, a decision was
made to merge them into a single City Hospital. It was founded
on 25th February 1784, when the General Command ordered the
Magistrate of Zemun to merge the financess of all existing hospitals and initiate the construction of a new building. Although
financially united, the hospitals continued working in separate
buildings over a certain period of time. The final, physical merging of these hospitals was completed in 1795.
Keywords: hospital; Zemun; Magistrate; history of medicine
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