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А шта ће мени живот, ако ми завод пропадне?

Професор Милован Миловановић
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Уводна реч

Текуће 2018. године, навршава се седамдесет година од смрти Милована 
Миловановића (1884-1948), једног од утемељивача савремене судске ме-

дицине у Србији, професора на Медицинском и Правном факултету Универ-
зитета у Београду и првог управника Судскомедицинског завода, данашњег 
Института за судску медицину.

Обележавајући овај јубилеј, Универзитетска библиотека Светозар Мар-
ковић организује изложбу посвећену животу и раду професора Милованови-
ћа, као и историјату Института за судску медицину Медицинског факултета 
у Београду, који од 2008. године, носи његово име.

Ова изложба, као и пратећа предавања која ће одржати председник Срп-
ског лекарског друштва, академик Радоје Чоловић, затим управник Инсти-
тута за судску медицину, професор др Слободан Николић, као и доцент др 
Владимир Живковић, резултат су сарадње Универзитетске библиотеке Све-
тозар Марковић и Института за судску медицину Медицинског факултета у 
Београду, а за циљ имају да посетиоцима, као и стручној и широј јавности 
укажу и подсете на место које професор Миловановић заузима међу лекари-
ма заслужним за развој српске медицине.

Тачно годину дана после смрти професора Милована Миловановића, 
8.марта 1949. године, у Универзитетску библиотеку стиже, како је наведено 
у књизи инвентара, поклон поч. (почившег, прим.аут.) др М. Миловановића, 
лекара из Београда, укупно 143 наслова.

Чак и летимичан поглед на списак поклоњених књига пружа јасан увид 
колико су разнородне и широке биле сфере интересовања професора Мило-
вановића – ту су књиге из области уметности, историје, филозофије, поли-
тике, а уједно нам открива и његову личну страну, уживао је у путовањима, 
опери и читању класика светске књижевности – бедекери, мноштво оперских 
либрета на немачком и српском језику, књижевна дела, махом романи и пу-
тописи, сведоче о томе.

По бројности предњаче публикације на немачком и француском језику. 
Међу немачким књигама, немали број штампан је готицом.

Изложба је осмишљена тако да обухвата две самосталне целине – прву 
чине књиге и публикације из личне библиотеке професора Миловановића 
које је тестаментом оставио Универзитетској библиотеци, као и стручне пу-
бликације, уџбеници и радови из домаћих стручних часописа чији је аутор 
професор Миловановић. 

Све публикације приказане на изложби део су богатог фонда Универзи-
тетске библиотеке Светозар Марковић, а с обзиром на то да тестаментом није 
тражено да се од њих формира посебна библиотека, груписане су по научним 
и уметничким областима којима припадају.
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Међу најинтересантнијим књигама на француском језику свакако су оне 
које потписују Пјер Бушардон (Pierre Boushardon), познати француски судија 
и писац и Анри Робер (Henri Robert), француски адвокат, који се прославио 
као писац вишетомног дела Велики процеси у историји.

Скривене међу осталим публикацијама, једине две књиге из области ме-
дицине, на немачком језику, такође су нашле своје место на овој изложби.

Међу изложеним публикацијамa које је написао професор Миловано-
вић, посебно се истиче уџбеник Судска медицина, који је од свог првог из-
дања, далеке 1926. године када је изашао први, а 1931. други део, па све до 
последњег 13. издања из 1993. године, допуњаван и прерађиван, био обавезни 
уџбеник за студенте Медицинског факултета у Београду!

Друга самостална целина састоји се од од експоната добијених љубазно-
шћу запослених из Института за судску медицину и она употпуњује и заокру-
жује слику о професору Миловановићу – изложени су лични предмети, фо-
тографије, документи, рукописи стручних радова професора Миловановића, 
као и стручне публикације из његове личне библиотеке које је тестаментом 
оставио Институту.

Интригантан за посетиоце јесте сегмент којег чине препарати одабраних 
судскомедицинских случајева из форензичке збирке Института за судску ме-
дицину који су изложени заједно са пратећим протоколима.

Посебну вредност каталогу изложбе дају ауторски текстови проф. др 
Слободана Николића и доцента др. Владимира Живковића који на најлепши 
начин заокружују причу о професору Миловановићу и институцији за коју 
је био нераскидиво везан и у којој је провео свој радни век – Институту за 
судску медицину.

Гордана Лазаревић

Професор Милован Миловановић  
– седамдесет година од трагичне смрти

Професор Милован Миловановић рођен је у Неготину, 16. септембра 1884. 
године. Ту је завршио основну школу, а матурирао је у Зајечару. Меди-

цински факултет у Бечу завршио је 28. маја 1910. године. Каријеру је одмах 
започео 29. новембра 1911. године, у просектури града Београда, као секун-
дарни лекар др Едуарда Михела, па се може сматрати настављачем његовог 
рада. У два наврата, по годину дана, током 1911/12. и 1913/14, усавршавао 
се у Бечу, из патолошке анатомије и судске медицине, код проф. Вахзелбау-
ма, проф. Палтауфа и проф. Колиска. Учествовао је у Балканским ратовима 
1912/13, као санитетски официр. Током Првог светског рата, радио је у ни-
шком Пастеровом заводу током 1914/15. и то прво као санитетски резервни 
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официр, а онда као цивил, када је и постављен за управника овог Завода. Ок-
тобра 1915. године заробљен је и од децембра 1915. године до краја рата био 
је патолошки анатом у просектури и епидемиолог у епидемиолошкој лабо-
раторији аустријске опште војне болнице Шпитал Брчко, у окупираном Бео-
граду. Дана 30. августа 1919. године постављен је за шефа просектуре Опште 
државне болнице у Београду. Како се нико није јавио на конкурс за настав-
ника из судске медицине, расписан по оснивању Медицинског факултета у 
Београду, то га је Савет Медицинског факултета послао на усавршавање из 
судске медицине у Беч, на две године. По повратку, Миловановић је постао 
ванредни професор и то 25. јуна 1923. године, што се узима за датум оснива-
ња Катедре из судске медицине на Медицинском факултету у Београду. Као 
шеф просектуре, адаптирао је и знатно проширио зграду просектуре др Еду-
арда Михела из 1906. године, набавио савремена учила и опрему, тако да је 
просектура прерасла у Судскомедицински завод, а он постао први управник. 
Завод је касније прерастао у Институт за судску медицину Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду. Био је члан и потпредседник Главног са-
нитетског савета. Био је оснивач и председник Судско-медицинског одбора 
Медицинског факултета у Београду, као и члан и председник Грађевинско-
-финансијског савета Медицинског факултета у Београду. Дана 29. маја 1929. 
године одликован је орденом Белог орла. Редовни професор Медицинског 
факултета у Београду постао је 24. маја 1933. године. Предавао је правну 
медицину на Правном факултету Универзитета у Београду. Није потписао 
Недићев апел српском народу и одбио је да буде члан међународне комисије 
Црвеног крста коју су организовали немачки нацисти током Другог светског 
рата, за истраживање злочина у Катинској шуми. Током окупације у Другом 
светском рату био је декан Медицинског факултета школске 1942/43. године. 
Говорио је немачки и француски, а служио се и руским језиком. Извршио је 
самоубиство у згради Судскомедицинског завода, 8. марта 1948. године. Са-
храњен је 10. марта 1948. године, на Новом гробљу у Београду.

Професор Милован Миловановић оснивач је савремене судске медицине 
у Србији, судске медицине као посебне медицинске дисциплине. Аутор је пр-
вих уџбеника из ове области за студенте медицине. Године 1922. објавио је прво 
издање књиге Обдукциона техника (друго 1933, треће 1947). Уџбеник из судске 
медицине објавио је у два тома и то општи (прво издање 1926, друго 1933) и 
специјални део (прво издање 1931), које је као треће издање спојио у јединстве-
ну књигу – Судска медицина, 1947. године. Овај је уџбеник касније делимично 
прерадила професорка Јулијана Богићевић и ова је књига била званични уџбе-
ник из судске медицине на Медицинском факултету у Београду следећих ше-
здесет година. Године 1929. издао је монографију Самоубиство. Књигу Судско-
медицинско вештачење – коментарски део, објавио је 1938. године. Необјављене 
и у рукопису остале су књиге Судска медицина за правнике, Судскомедицинско 
вештачење – принципски део и четири монографије које су се бавиле пробле-
мом алкохолизма. Током своје каријере од 1914. до 1947. године објавио је 
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37 оригиналних радова објављених у страним часописима на француском и 
немачком језику (укупно 12 радова објављених у часописима: Wiener Klinische 
Wohenschrift, Annales de medecine legale, Sammlung von Vergiftungsfallen, Deutsche 
Zeitschrift für die Gesamte Gerichtliche Medicin, Monatschrift für Kriminalpsychologie 
und Strafrechtsreform, Monatschrift für Oherheilkunde und Laryngo-Rhinologie, 
Archiv für Kriminologie) и српском језику (укупно 25 радова објављених у ча-
сописима: Српски архив за целокупно лекарство, Медицински преглед, Љечник, 
Војно-санитетски гласник и Архив за правне и друштвене науке). Радови су се 
бавили најразличитијом судскомедицинском казуалистиком, али и форензич-
ком патологијом, судскомедицинским експертизама и криминалистиком. Та-
кође се бавио и српском медицинском терминологијом. Објавио је у часопису 
Српски архив и чланак о санитетским приликама за време аустроугарске оку-
пације током Првог светског рата, као и два извештаја о раду просектуре током 
1919/20. и 1921. године. За књигу Медицинска енциклопедија за народ – народни 
здравствени учитељ, аутора профeсора Александра Костића (издање Народне 
просвете из 1930), написао је одреднице у вези са судском медицином и пато-
лошком анатомијом. О Судскомедицинском заводу написао је чланак у Споме-
ници Медицинског факултета из 1935, а о вештачењу у Краљевини Југославији 
писао је током 1936. године у часопису Полиција. 

О његовом приватном животу, званично не знамо ништа поуздано. О 
њему не постоји ниједна анегдота, која би се и данас препричавала. Теста-
ментом је целокупну своју имовину оставио Судскомедицинском заводу и 
запосленима у њему, као и Универзитетској библиотеци. Вероватно трудом 
његове наследнице и дугогодишње сараднице, професорке Јулијане Богиће-
вић, његова је, скоро целокупна, стручна штампана и писана заоставштина 
сачувана, спакована у фасцикле, одложена у ормане и полице, и касније за-
борављена. Срећом – заборављена, па није развучена и уништена, те данас 
можемо поново да је откривамо. Да ли из ове заоставштине можемо да са-
знамо нешто ново, седамдесет година после његове трагичне смрти? А да то 
већ није забележено у књизи професорке Снежане Вељковић Хроника судске 
медицине у Београду? 

Пажљивим читањем – да. 

У његовој, руком писаној заоставштини налази се и списак стручних и 
других радова, списак објављених и необјављених рукописа, функција које 
је обављао, али и лично писани биографски подаци. Навео је да је рођен 16. 
септембра 1884. године у Неготину. Тако сазнајемо и да му се мајка звала 
Фруса: или је била Влајна или у Неготин досељена Румунка. Оца је звао Мита 
и професор Миловановић је своје књиге посвећивао њему – оцу и пријате-
љу. Међутим, из евиденције Новог гробља у Београду, сазнајемо да је право 
име његовог оца било Драгутин. Како је професор Миловановић графитном 
оловком преправљао посвету за припремљено друго издање свог уџбеника 
(дописао је сенима пок.), то значи да му је отац умро између два издања ове 
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књиге, односно између 1926. и 1933. године. Било би интересантно провери-
ти у Неготину, кроз црквене књиге рођених и умрлих када су му живели ро-
дитељи. Да ли је Фруса Миловановић рано умрла или се врло рано по рођењу 
сина развела од Драгутина? Зашто професор Миловановић своје књиге не 
посвећује својим родитељима, него само оцу Мити? 

Такође наводи да је прва три разреда гимназије завршио у Неготину, а 
онда од четвртог до осмог у Зајечару, где је и матурирао. Из књиге Милана 
Цветинчанина посвећеној стогодишњици Гимназије у Зајечару, поклоњене 
Универзитетској библиотеци, сазнајемо да је разлог преласка у Зајечар веро-
ватно то што је тада у Неготину постојала само нижа гимназија. У истој књизи 
се наводи да је Миловановић матурирао 1904. године, једну годину касније 
него што је требало. Цветинчанин, наравно, објашњава: 1903. године ђаци су 
одбили да полажу матуру, јер је управа школе заменила једног од чланова 
матурске комисије. У библиотеци Института постоји немачко-српски речник 
из 1886. године, који је Миловановић потписао два пута: ћирилицом са до-
датком римског броја осам (осми разред гимназије) и немачком готицом (!) 
са додатком, на немачком и такође на готици – ученик 17. класе. Године 1904. 
матурирала је седамнаеста генерација матураната у Гимназији у Зајечару. 
Дакле, биће да је ово речник који је користио још од гимназијских дана! 

У библиотеци се налази и његов уџбеник из анатомије, наравно пот-
писан ћирилицом, са средњим словом М и додатком – студ. мед. Беч. Ау-
тор књиге је Толд. На страници после предговора налази се Миловановићев 
запис: датум 28. новембар 1906. године, са насловом предавања професора 
Толда. У питању је предавање из анатомије врата и ждрела, са секцијом. На 
основу овога можемо да закључимо да је ово слушао док је био на другој годи-
ни студија (школовање на Медицинском факултету у Бечу трајало је пет го-
дина, а анатомија се слушала прва четири семестра), што би опет значило да 
је започео студирање 1905. године. Можда је период од средине 1904. када је 
матурирао, па до почетка првог семестра у јесен 1905. године, провео у Бечу 
усавршавајући немачки. Збуњује што професор Миловановић лично наводи 
да је студирао од 1903. до 1910. године. 

 У својој молби из јула 1919. године упућеној Министарству народног 
здравља, Миловановић лично наводи да је од децембра 1915. до децембра 
1918. године радио у аустријској окупационој болници у Београду, Шпитал 
Брчко. У његовој се заоставштини налази фотографија са датумом 8. новем-
бар 1916. година и местом сликања Нађмеђер: на њој су он и још четворица 
у војним униформама. Нађмеђер (на мађарском), односно Велики Медер (на 
српском) јесте место на Дунаву, у данашњој Словачкој и ту је током Првог 
светског рата био логор за заробљене српске војнике. У свом раду Просектори 
и просектуре, из 1939. године, Миловановић наводи неколико сопствених ис-
кустава из прошлих ратова, а међу њима и разјашњење узрока многобројних 
смрти заробљених војника Тимочке дивизије (!) у Нађмеђеру, крајем 1916. 
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године. Дакле, он је био вероватно члан неке врсте комисије која је истражи-
вала помор наших заробљених војника у логору у Нађмеђеру, комисије коју 
је из Београда послала аустријска команда. Ово треба још истражити. 

Пратећи годишњаке Прегледа предавања на Универзитету, сазнајемо да 
је до касних тридесетих живео у хотелу Ексцелзиор! Тек се у годишњаку од 
1938. године помиње адреса стана, који је унајмљен: Краља Фердинанда 2. 
У тестаменту он наводи адресу стана као Кнеза Милоша 2. У питању је исти 
стан: почетни део улице Кнеза Милоша, од 1922. до 1946. године носио је име 
по румунском краљу Фердинанду, оцу југословенске краљице Марије. Пошто 
није имао породицу, а био имућан, Миловановићу је вероватно било лакше 
да живи у хотелу него у стану. Стан у Кнеза Милоша налази се у згради која је 
Задужбина Луке Ћеловића Требињца и Миливоја Јовановића, којом и данас 
управља Универзитет. Ова је зграда преко пута хотела Ексцелзиор! 

Велики број бедекера, путописних књига, железничких редова вожње и 
планова градова, које је Миловановић оставио фонду Универзитетске библио-
теке, могу да говоре о томе да је волео да путује и да јесте путовао. Наслућује-
мо да су путовања била добро испланирана, без изненађења. У заоставштини 
се налази његова легитимација којом је као професор Универзитета могао да 
купује железничке карте прве класе (!) упола јефтиније (!). Књига на српском 
о Паризу и Светској изложби у Паризу 1937. године, која је у фонду Универзи-
тетске библиотеке на страници белешке садржи његовом руком, пером напи-
сану адресу: Hotel Adelphi, rue Taitebout 4. Овај се кварт наслања на Оперу Гар-
није. Како није радио обдукције у другој половини септембра 1937. године (то 
се лако прати јер се архиви Института за судску медицину чувају сви његови 
обдукциони протоколи, распоређени хронолошки), остаје још само да прове-
римо шта је, у том тренутку, било на репертоару опере у Паризу! 

Велики број оперских либрета на немачком, на готици (!), издатих пре 
Првог светског рата можда говори о томе да је оперу заволео још као студент 
у Бечу. У заоставштини се налазило и неколико бројева часописа Бечке опе-
ре! Либрета на српском углавном су издања између Два светска рата. Онда не 
чуди што је трећину уштеђевине тестаментом завештао као помоћ сирома-
шним члановима оркестра Опере у Београду, да се помогну потребити. Две 
трећине своје уштеђевине наменио је формирању новчаног фонда при Меди-
цинском факултету из којег би се награђивали асистенти и доценти Судско-
медицинског завода који објаве радове у штампаним часописима. Уштеђеви-
на коју је оставио данас би вредела око педесет хиљада евра! Изгледа да син 
винарског трговца Мите из Неготина, никада није имао проблема с новцем. 

Покућство и гардеробу оставио је особљу Завода – највише Фрањи. Биће 
да је Фрања управо онај озбиљни бркајлија крупних шака, који у белом ман-
тилу сâм позира на старим фотографијама велике обдукционе сале Завода. 
Због телесне неспособности, Фрањо Јакобец био је пензионисан новембра 
1949. године. Можемо да претпоставимо да је професор Миловановић живео 
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лагодно станујући у хотелу, али да је опет знао шта је сиротиња и да сиротињи 
треба помоћи.

Тестаментом је свој златни сат и свој лични микроскоп оставио сво-
јој дугогодишњој сарадници професорки Јулијани Богићевић. Изгледа да је 
њој са сатом, као својим личним предметом, оставио у аманет и своју пи-
сану заоставштину (управо ће она издати прерађено четврто издање њего-
вог уџбеника), а са микроскопом јој је у аманет оставио и Завод (она ће га 
наследити као управница, а касније и као прва деканица – Миловановић је 
био један од тзв. ратних декана: фотографије декана Медицинског факултета 
током Другог светског рата, па и Миловановића, биће постављене у свечаној 
сали Деканата тек 2010. године и данас њих двоје у свечаној сали гледају на 
супротне стране!). Мало знамо о професорки Богићевић и њеном личном и 
професионалном односу са професором Миловановићем. Има мало њених 
сачуваних фотографија: на једној од њих, направљеној априла 1961. године 
у Порторожу, на Четвртом стручном састанку она на руци има мушки сат! 
Миловановићев златни сат?!

Из евиденције Новог гробља у Београду сазнајемо да је смрт професора 
Милована Миловановића установљена у понедељак, 8. марта 1948. године. 
Самоубиство је извршио у својим приватним просторијама у Заводу, током 
викенда. Мртвог га је пронашао један од техничара. Сахрањен је 10. марта 
1948. године, на Новом гробљу у Београду, парцела број 39, гробно место 58. 
Власници гробног места били су Илија и Милка Јовановић, који су ту и са-
храњени 1898. године, односно 1930. године. Данас се ту налази оборени над-
гробни споменик првих власника Јовановића, а нема никаквог записа да је ту 
сахрањен и професор Милован Миловановић – његовог имена нема уопште! 

Интересантно је да у тестаменту професора Миловановића нема нијед-
не речи о евентуалном месту сахране и самој сахрани. Сем да не буде ника-
квих уобичајених комеморација, говора, некролога, венаца и сличног. Опсесив-
но наводи у тестаменту колику уштеђевину оставља (346.051 динар!), али не 
наводи где треба да буде сахрањен?! Да је одлука о самоубиству брзоплета и 
импулсивна просто је немогуће, јер је први датум на тестаменту 24. јануар 
1946. године: више од две године пре самог чина. За све то време, тј. више од 
две године, није уз толику уштеђевину купио гробно место у Београду? Или 
му то и није потребно, јер се подразумевало да треба да буде сахрањен у Не-
готину, где су сахрањени и родитељи: можда је сахрану у Неготину требало 
да организује други извршитељ Миловановићевог тестамента, Русомир Ђор-
ђевић, коме Миловановић експлицитно оставља своје дукате – али не наводи 
колико. Опет, можемо да замислимо да одлуку о сахрани у Београду доноси 
професорка Јулијана Богићевић: да јој његов гроб буде физички ближе, да 
може повремено да оде да га обиђе? 

У заоставштини се налази списак радова који је лично руком писао про-
фесор Миловановић са датумом 16. септембар 1945. године. Први датум на 



22



23



24



25

тестаменту је 24. јануар 1946. године. Трећа издања Судске медицине и Обдук-
ционе технике, објављена су током 1947. године. Други датум на тестаменту 
је 8. новембар 1947. године, пошто су штампани уџбеници и пошто је обја-
вљен и његов последњи рад Јувенилни алкохолизам, септембра 1947. године у 
Српском архиву. У личној заоставштини професора Миловановића налази се 
целокупни рукопис књиге Судска медицина за правнике, спреман за штампа-
ње, са датумом 26. јануар 1948. година. Нађен је мртав 8. марта 1948. године. 
Остаје тајна шта се десило током фебруара 1948. године, што га је вероватно 
одвело у самоубиство. Можда, још детаљније читање сачуваних докумената 
открије тајну. 

Доктор Едуард Михел, посрбљени Чех, засадио је младицу судске ме-
дицине у Србији. Његов наследник, професор Милован Миловановић, мла-
дицу је заливао и неговао док се стабло није развило и процветало. Његова 
ученица, професорка Јулијана Богићевић раскрчила је пољану око стабла и 
средила ронделу око њега. Ми, данас, уживамо у крупним и слатким плодо-
вима које ово дрво рађа. Наравно, повремено му крешемо суве гране, да га 
подмладимо! 

Хвала професору Миловановићу!

Слободан Николић

Зграда Судскомедицинског завода  
– настанак, трајање и нестанак

Први специјалиста судске медицине у Београду, др Едуард Михел (1864-
1915), радио је обдукције у бараци, у дворишту Болнице вароши и округа 

Београда, у некадашњој Видинској улици, данашњој згради Српског лекар-
ског друштва у улици Џорџа Вашингтона. Постоји прича, да је др Михел об-
дуковао тела убијеног краљевског пара Обреновић, 1903. године, у подруму 
некадашњег Конака, на билијарском столу. Прва зидана зграда просектуре 
Опште државне болнице у Београду направљена је 1906. године, према на-
цртима др Михела, који је био и њен први шеф. У њој су се радиле све суд-
ско-медицинске, а у мањем обиму и патолошко-анатомске обдукције, као и 
патохистолошке и бактериолошко-серолошке анализе. Од 1911.године па до 
почетка Великог рата и повлачења државног врха и војске из Београда, од-
носно до 1915. године, осим шефа просектуре, у просектури је радио један 
секундарни лекар и то др Милован Миловановић, као и три болничка слу-
житеља. У свом извештају о раду у просектури, објављеном 1921. године у 
Српском архиву, др Милован Миловановић наводи да су подлоге за одгајивање 
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бактерија справљане у државној хемијској лабораторији, заморчад за изван-
редне опите позајмљивана од венеричног одељења Опште државне болнице, а 
да се служитељи, иако деценијама у служби при просектури, били неписмени 
и нису умели направити ни најобичнији микроскопски препарат! Током ау-
стријске окупације, од октобра 1915. до октобра 1918. године, просектуру су 
користиле Краљевска баварска болница бр. 58, а после ње аустроугарска друга 
резервна болница Brünn. По њиховом одласку, из просектуре је однето скоро 
све, а просектура је остала са два сточића за микроскопирање, два ормана 
за патолошко-анатомске препарате, десетак музејских препарата и једним 
демонтираним апаратом за гас.

После смрти др Едуарда Михела (умро је од пегавца, као управник ре-
зервне војне болнице у Паланци, дана 24.марта 1915.године, лечећи војнике 
и цивиле) и по завршетку Великог рата, нови шеф просектуре постаје др Ми-
лован Миловановић и то 30. августа 1919. године. Са послератним растом 
броја становника у Београду, те оснивањем Медицинског факултета, постало 
је јасно да је дотадашња зграда просектуре, која се састојала од три мале про-
сторије у сутерену и још толико у приземљу, просторно и технички неаде-
кватна. Опрема добијена као ратна одштета била је неадекватна, делом оште-
ћена и неисправна, и задовољавала је минималне и најосновније потребе 
просектуре. У извештају о раду просектуре из 1921. године др Миловановић 
наводи да у непосредном послератном периоду, нема секундарних лекара, 
делом због незаинтересованости Министарства народног здравља, а делом и 
због релативно мале зараде у односу на лекаре других специјалности. Тако-
ђе, постојао је и проблем са помоћним особљем, а током Великог рата, про-
сектура је остала и без постојећа три болничка служитеља, те је током више 
месеци лекар просектуре био принуђен обављати не само лекарски део послова, 
већ и лаборантски па и служитељски! Због тога су организоване једногоди-
шње обуке у просектури и за лаборанте, па годину 1920. просектура Опште 
државне болнице завршава са две донекле стручно спремљене, кандидаткиње 
за лаборанткиње и два кандидата за лаборанта, једну писарку и шест особа 
као послугу.

Зато је др Миловановић у више наврата током 1919. и 1920. године Ми-
нистарству народног здравља предлагао проширење зграде просектуре и при-
лагао како нацрт, тако и предлог трошкова, али ови предлози нису били усво-
јени. Са почетком рада новооснованог Медицинског факултета Универзите-
та у Београду, актуелни декан, професор др Војислав Субботић, желео је да 
се у склопу нове, проширене зграде просектуре направи и први амфитеатар 
Факултета. Овакав предлог коначно бива 1921. године прихваћен од стране 
Министарства. Према првобитном плану, Медицински је факултет требало 
да обезбеди једну трећину потребног новца, а Министарство две трећине. То-
ком изградње зграде, међутим, Министарство је изгубило интересовање за 
изградњу зграде и престало да обезбеђује новац. Трошкови изградње били су 
двоструко већи од првобитно предвиђених, а Медицински факултет и Суд-
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скомедицински завод, из својих средстава обезбедили су 90% новца, док је 
Министарство народног здравља укупно дало само око 10% (мање него сâм 
Судскомедицински завод). Зграда новооснованог Судскомедицинског завода 
коначно је завршена и почела да ради 1924. године. Професор др Милован 
Миловановић именован је за ванредног професора судске медицине 25. јуна 
1923. године, те се ова година сматра годином оснивања Катедре за судску 
медицину. Своје приступно предавање, професор Миловановић одржао је 10. 
новембра 1924. године, у амфитеатру Судскомедицинског завода – Значај 
судске медицине. Тада је нагласио да Судскомедицинска делатност има вазда 
и само један циљ, а то је: истраживање и утврђивање Истине и Правде. 

Део старе зграде др Михела већим је делом срушена и само је делом 
инкорпорирана у нову зграду: бочни улаз старе зграде постао је бочни улаз 
нове (улаз окренут према згради Интерне А клинике), а подрум старе зграде 
постао је део лешнице нове. Зграда Судскомедицинског завода састојала се 
из главне зграде са сутереном, приземљем и спратом, и споредне, где су били 
смештени станови послуге и стаје лабораторијских животиња. Међу четрде-
сетак просторија у главној згради, налазио се и амфитеатар са 200 седишта; 
једна велика обдукциона сала са три мермерна стола (један од њих могао је 
да се ротира пун круг) и једна мала сала са једним обдукционим столом; шест 
различитих лабораторија; музеј који је до почетка Другог светског рата имао 
преко хиљаду препарата; библиотека са око 1500 књига и 1500 часописа; фо-
тографски атеље; лешница са хладњачама; препарациона и мацерациона ра-
дионица; обимна архива обдукционих протокола и судских списа, и др. На 
спрату су се налазиле канцеларије за лекаре и ту су се налазиле и просторије 
које је, као свој стан, користио професор Миловановић.

У згради Завода обављала се како настава за студенте медицине и сту-
денте права Београдског универзитета, тако и текући судско-медицински по-
слови и научни рад. Студенти права похађали су махом теоријску наставу 
– предавања из судскомедицинске систематике, излагања судскомедицинске 
казуалистике и демонстрацију обдукције и форензичких препарата из музе-
ја у Заводу. Настава за студенте медицине, осим наведеног, укључивала је и 
свакодневне судскомедицинске вежбе. Испит из судске медицине био је како 
теоријски, тако делом и практични. Интересантно је да је успех на испиту 
из судске медицини за студенте оба факултета био сличан (и одговарао тзв. 
нормалној расподели): 3% одличан, 15% врло добар, 68% добар и 14% слаб 
– професор Миловановић био је подједнако строг како према будућим прав-
ницима, тако и студентима медицине. 

Годишње се у Заводу радило од око 350-700 судскомедицинских и па-
тоанатомских обдукција и око 2500 лабораторијских анализа: хистолошких, 
бактериолошких, серолошких, токсиколошких и других). Дуго су целокупан 
посао обављали управник Завода (професор Миловановић), један стално за-
послени асистент (др Јулијана Богићевић), као и три привремена асистента 
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дневничара и остало нелекарско особље просектуре Опште државне болнице. 
Као главни проблем у раду Судскомедицинског завода, професор Миловано-
вић пред Други светски рат наводи да после толико година нема ниједног доцен-
та, нити пак довољан број сталних асистената. Други проблем представљало 
је недостатак стручног токсиколошког особља и адекватне и потпуне токси-
колошке лабораторије, а услед пренатрпаности и недовољне специјалности, 
Државна хемијска лабораторија није била у стању да задовољи неопходне по-
требе Завода, док импровизована токсиколошка лабораторија... завода не рас-
полаже ни нужним инсталацијама, нити потребним кадром из токсикологије.

Све до смрти професора Милована Миловановића, сав научни рад За-
вода, био је искључиво његово дело и у том периоду не постоје штампани 
научни радови из судске медицине других лекара из Завода. Професор Мило-
ван Миловановић написао је, поред уџбеника, и монографију Самоубиство, 
која по начину обраде података и њиховом тумачењу, има форму докторске 
дисертације. Данас се на Институту чува не само рукопис ове књиге, већ и 
подаци које је професор Миловановић сакупљао, подаци који су и груписани 
за статистичку обраду, руком цртани графикони и табеле, руком преписа-
ни делови из литературе са коментарима. На овај начин потпуно можемо 
реконструисати начин на који је ова монографија написана. Поред овог ру-
кописа, ту су и поједини радови у рукопису – темати, како их је звао, други 
прикупљени подаци из обдукционих записника, фотографије најразличити-
јих случајева, стаклени слајдови за предaвања, део документације и писма из 
периода кад је био декан.  

Библиотека коју је професор Миловановић основао обухватала је струч-
ну литературу – уџбенике и периодику, куповану средствима Медицинског 
факултета и Завода, или добијену као део ратне одштете након Великог рата. 
Тако су добијена по годинама и то од првог броја 1847. до бројева из 1920. го-
дине, целокупна укоричена издања часописа Archiv für pathologische Anatomie 
und Physiologie und für klinische Medizin, који је после смрти оснивача профе-
сор Рудолфа Вирхова, 1902, понео његово име – Virchows Archiv. Да ли треба 
посебно да наглашавамо да је професор Миловановић наставио да набавља 
овај часопис, тако да данас у библиотеци Института постоје и сви примерци 
овог часописа и надаље: од 1920. до 1948. године, увезани канапом хроно-
лошки, по годинама?! У библиотеци данас се налазе и збирке најразличити-
јих домаћих и страних стручних часописа из судске медицине, токсиколо-
гије, патологије, правне медицине, социјалне медицине, криминалистике... 
Овој је збирци, након смрти професора Миловановића, придодата и његова 
лична збирка стручне литературе, која је поред осталог обухватала и његове 
студентске стручне књиге (остале књиге оставио је Универзитетској библи-
отеци). Нажалост, његове су личне књиге утопљене у књиге које су већ биле 
власништво Завода и сада су помешане и сједињене по областима. Данас је 
врло тешко одвојите његове личне књиге, што је штета. Библиотека је и по-
сле смрти професора Миловановића допуњавана стручним књигама: како је 



34



35

који наставник одлазио у пензију, углавном је остављао своје стручне књиге 
Заводу, односно Институту. Данас, практично и не знамо тачно којим фондом 
располажемо: књиге би можда требало поново пописати.

Једна од најбитнијих заоставштина професора Милована Миловановића 
јесте музејска збирка која је део и данашњег Института за судску медицину. 
Највећи део ове збирке прикупио је сâм професор Миловановић у периоду 
између два светска рата и прикупио је и направио преко хиљаду препарата. 
Оно што представља посебну вредност музејске збирке, јесу препарати које је 
прикупио др Едуард Михел, а сачувао професор Миловановић: само њих пет-
наестак сачекало је крај Великог рата у тадашњој просектури. Најстарији пре-
парати (музејски препарати којима је професор Миловановић дао број 1 и 2) 
потичу из 1898. године. Музејски препарати представљали су у првим година-
ма рада Медицинског факултета важно учило за студенте, како Медицинског, 
тако и Правног факултета. Препарати су дидактички организовани у складу са 
наставом из судске медицине и између осталог обухватају: препарате повреда 
костију лобање и трупа, механичке повреде унутрашњих органа, убодине, се-
котине и устрелине коже и унутрашњих органа, дејство корозивних отрова на 
унутрашње органе, налаз код различитих врста асфиксија, физичких повреда, 
криминалне побачаје и чедоморства, као и налаз на различитим унутрашњим 
органима код различитих облика природних смрти. Музејска збирка обухвата 
и повредна оружја и оруђа, балистичку збирку различитих врста пројектила 
ватреног оружја, збирку токсиколошких стандарда коришћених у лаборатори-
ји Завода, и друго. После смрти професора Миловановића, релативно је мали 
број препарата даље придодат колекцији. Нажалост, приликом пресељења у 
нову зграду Института за судску медицину, али и протоком времена, један 
број препарата је пропао, уништен или је изгубљен, тако да је данашња збир-
ка обухвата неколико стотина предратних препарата, већином у релативно 
добром стању. Збирци су 2012. године придодати и препарати који су при-
падали Државној хемијској лабораторији из улице Краља Милутина, која је 
од 1947. године организационо припала Судскомедицинском заводу, а физич-
ки спојена са Институтом за судску медицину када је Завод пресељен у нову 
зграду, 1980. године. Препарати ове лабораторије сакривени у орманима на 
Институту преко тридесет година, данас су део постојеће форензичке збирке. 
Данас, ова форензичка збирка служи као учило, првенствено за студенте ме-
дицине, али и других факултета (Стоматолошког, Фармацеутског, Правног и 
Факултета ветеринарске медицине, и других) када постоји интересовање. Због 
услова и специфичности свакодневног рада Института за судску медицину и 
специфичности саме збирке, она је за јавност отворена само једном годишње 
(и то у последње три године), током Ноћи музеја. Збирку би због њене велике 
вредности можда требало стручно пописати и заштити. 

Данас се на Институту за судску медицину чувају и сви преостали об-
дукциони протоколи др Михела, које је професор Миловановић спасио после 
Великог рата (од 1902-1914. године, како форензички тако и клинички), као 
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и део докумената и извештаја Државне хемијске лабораторије (деловодник 
из 1897. године нпр, али и друга). Такође, на Институту је целокупна архи-
ва Завода од његовог оснивања до 1948. године и надаље (документа која се 
односе на Просектуру како као део Опште државне болнице, тако и као део 
Медицинског факултета), али и сви обдукциони протоколи и деловодне књи-
ге Завода од 1920-1948. године и даље. У протоколима се налазе и обдукционе 
схеме, извештају лабораторија, понекад и фотографије. За неке је случајеве, 
преко деловодних бројева, могуће спојити препарат из форензичке збирке са 
обдукционим протоколом, па чак и са фотографијама случајева који се нала-
зе урамљене на зидовима ходника данашње обдукционе сале. 

Зграда Судскомедицинског завода, саграђена према нацртима профе-
сора Милована Миловановића и у којој се налазио први амфитеатар Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду, постепено је пропадала после 
Другог светског рата. Највећи проблем биле су пропале инсталације и непо-
стојање теретног лифта: тела за обдукцију из лешнице у подруму, пребацива-
на су канапом и чекрком, ручно (!) на спрат где је била обдукциона сала. Та-
кође, лешница није имала електричне компресоре за хлађење, него се ниска 
температура одржавала стављањем леда (!) у преграде лешних комора. Кра-
јем седамдесетих година двадесетог века, зграда Судскомедицинског завода 
је срушена, да би се на том месту направила нова зграда Клиничког центра 
Србије (зграда Поликлинике). Институт за судску медицину премештен је у 
нову, привремену зграду у Делиградској улици, број 31а. 

У сали за састанке Института, данас се налази дрвена макета старог За-
вода. Планови старог Завода су уништени, тако да данас не знамо тачно какав 
је био распоред просторија. Остало је десетак фотографија зграде Завода, као 
и фотографије обдукционе сале, музеја и лабораторија. Део намештаја Заво-
да пребачен је у нову зграду: десетак дрвених ормана са застакљеним крили-
ма из музеја и библиотеке, један мањи орман у стилу сецесије, дрвени двосед, 
велики чивилук и један клуб-сточић са месинганом плочом. Мермерни об-
дукциони столови из старе зграде поклоњени су просектурама у провинцији. 
Сачувана је и литографија са ликом др Едуарда Михела, у оригиналном и 
сада већ окрњеном гипсаном раму. Расходован је радни сто професора Ми-
лована Миловановића! 

Зграда Клиничког центра због које је зграда Завода срушена ни до да-
нас, скоро четрдесет година касније, није завршена. Институт за судску ме-
дицину још увек се налази у привременој згради.

Владимир Живковић
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Данас зграда Миловановићевог Судскомедицинског завода не постоји:
 зграда је срушена крајем 1970-тих година, 

да би се на том месту саградила нова зграда Клиничког центра Србије – 
ова зграда још увек није завршена.

Професор Милован Миловановић 
сахрањен је на Новом гробљу у Београду, 10. марта 1948. године. 

Данас на том гробу не постоји никакво обележје са његовим именом.

Од 2008. године,  
Институт за судску медицину Медицинског факултета  

Универзитета у Београду,  
некадашњи Судскомедицински завод, носи име –  

Милован Миловановић.
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