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Само мали број одредница у литерат ури и штури текстови у енци
клопедијама упућују на др Милоша Борисављевића, значајног представ
ника српске интелект уа лне и војне елите. Др Борисављевић је био лек ар,
хуманиста, ратник, официр, учесник свих ратова које је Србија водила
крајем 19. и почетком 20. век а. Управник неколико војних болница, на
челник санитета Министарства војног Краљевине Србије, начелник са
нитета Друге армије током Балк анских и Првог светског рата, дугогоди
шњи председник Српског друштва Црвеног крста и редовни члан Срп
ског лекарског друштва.
Др Милош Борисављевић је рођен у Ивањици 1855, школовао се у Ива
њици и Краг ујевцу, а у Москви је завршио Медицински факултет. Гово
рио је и писао на руском, француском и немачком језику. Милош Бориса
вљевић припада генерацији Срба која је у другој половини 19. и почетком
20. века прошла неколико ратова. Имао је 20 година када је стек ао прво
ратно искуство. У српско-турским ратовима 1876–1878, био је писар шта
ба Ужичке бригаде на Јавору. Од тада па све до краја Првог светског рата
у његовом живот у, током скоро четири деценије, смењиваће се цик луси
мирнодопског и ратног живота.
Две пос ледње деценије 19. век а др Борисављевић је градио карије
ру војног лекара и управник а војних болница тадашње Србије. Указом
краља Милана Обреновића прим љен је за војног лек ара 1883, а већ наред
не године почиње његово службовање по српским варошима у својству
управника војних болница: у Крушевцу (1884–1886), Краг ујевцу (1887–
1889), Нишу (1889), Зајечару (1897). На самом крају 19. век а поново је по
стао управник Војне болнице у Нишу, једне од најстаријих медицинских
установа у Србији.
Почетком 20. век а, са богатим искуством лек ара и управник а војних
болница, почиње његова каријера у санитетској служби војних команди
и Министарства војног. Као начелник Санитетског одељења Министар
ства војног Краљевине Србије, 1901. и 1904. године, предузео је опсеж не
мере за побољшање хигијенских, материјалних и других услова ради
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очувања здравља војник а. О свом виђењу улоге и значаја војног санитета
писао је у студији Војни санитет у миру и рату од 1884. до 1921.
Учесник је Балк анских ратова, а Први светски рат, који ће бити хе
ројски и победничк и, али у огромним размерама и страдалачк и. Др Ми
лош Борисављевић, сада већ у шестој деценији живота, опет рат ује и са
војском дели горке плодове пораза, албанске голготе, али и ратну победу
Србије. Као начелник санитета Друге армије српске војске прошао је Ал
банију и нашао се у избеглиштву покушавајућ и да на свак и начин по
могне војсци и рањеницима.
Прошавши сва ратна страдања др Борисављевић је спознао значај ху
манитарног рада и рано се укључио у ту мисију. Његова активност у Срп
ском друштву Црвеног крста и Српском лек арском друштву датира још
из 1885. године.
У Првом светском рат у Српско друштво Црвеног крста делило је суд
бину народа. По избијању рата Главни одбор Друштва одрж ао је 11. јула
1914. пос ледњу седницу у Беог раду. На седници је за председник а Дру
штва, уместо преминулог генерала Драг утина Франасовића, изабран
потпредседник др Милош Борисављевић. Избор др Милоша Борисавље
вића, санитетског пуковник а, за председник а Друштва био је плод њего
вог дугог ангажовања и искуства које је стек ао обављајућ и многе дуж но
сти у њему: секретара 1909–1910; потпредседник а 1912–1914; члана Главног
одбора 1901–1921. године. Како је, међутим, био на функцији начелник а
санитета Друге армије, председничку функцију је препустио потпред
седнику Друштва др Воји М. Суботићу.
Међу члановима Главног одбора који су са војском и владом стигли
на Крф налазио се и председник Друштва др Милош Борисављевић. Раз
решен дуж ности начелник а санитета Друге армије, он је са члановима
Главног одбора Ванлићем, Спасићем и Милосављевићем априла 1916. от
почео рад Српског друштва Црвеног крста у избеглиштву. Као председ
ник Друштва др Борисављевић је 1. маја 1916. са Крфа упутио чувени Про
глас пријатељима српс ког народа у целом свету:
„Историја света не памти већу трагедију од оне коју је дож ивео срп
ски народ... У неравној борби српска војска, бранећ и и заливајућ и крвљу
сваку стопу своје зем ље, мораде напустити своју отаџбину. Народ је и ту
горку чашу искушења стои чк и испио и српски војници: голи, гладни,
промрзли и измож дени, нису ни онда изневерили своје савезнике.
Српско друштво Црвеног крста остало је без икак вих средстава да
би могло своју хуману и хришћанску потпору и даље указивати; зато се
обраћа за помоћ свима, којима српска ствар и Српство леж и на срцу.“
Апел др Борисављевића и Српског друштва Црвеног крста у избегли
штву био је крунисан успехом. Поведена је жива акција за оснивање од
бора и прикупљање прилога у новцу, одећ и, болничком и санитетском

материјалу за српске војнике, рањенике, избеглице, заробљенике, ин
терниране грађане у непријатељским зем љама и осиромашене породи
це у Србији.
Пос ле апела у Бизерти је основан одбор Српског црвеног крста за се
верну Африку. Следеће године основани су одбори у Риму и Паризу, док
је у Лондону постојао одбор при Пос ланству Краљевине Србије у коме
је радила супруга српског пос ланик а Јована М. Јовановића. У Јапану је
образован јапанско-српски комитет, који је водио професор Душан Тодо
ровић и који је за Српско друштво црвеног крста прикупљао прилоге у
новцу и стварима. У САД Друштво су основали америчк и Срби са про
фесором Михајлом Пупином на челу. Још 1912. године Срби из Америке
помагали су српским рањеницима и болесницима за време Балк анских
ратова у новцу и стварима. У САД прилоге је сакупљала Јелена Лозанић,
а Тодор Димит ријевић водио је акцију за прикупљање помоћ и у Јуж ној
Америци.
У ослобођеној Србији др Милош Борисављевић је упутио још један
проглас – апел за помоћ, 14. октобра 1918. У прогласу се наводи:
„... Народ је у правом смис лу изгладнео, без одела и обуће. Да би спа
сли наше становништво, које је смањено скоро на половину болестима и
несрећама Светског рата, обраћамо се свима пријатељима српског наро
да да нас помогну у овим одлучујућ им тренуцима“
Помоћ је стигла из свих крајева зем ље као и из иностранства. Било је
то, између осталог, признање Српском црвеном крсту који је својим ра
дом стекао опште уваж авање.
Новостворена држ ава, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, полако
је успостављала мирнодопски живот и своје инстит уције, које је углав
ном баштинила из Краљевине Србије и држ ава које су ушле у њен састав.
На 35. седници главне скупштине Српског друштва Црвени крст, 25. де
цембра 1921, промењен је назив и делокруг рада Српског друштва Црве
ног крста проширен је на целу територију Краљевине СХС, под новим
именом: Друштво Црвеног крста Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
На састанку Главног одбора 28. децембра 1921. године изабрано је ново ру
ководство.
На истој седници, приликом предаје дуж ности новој управи, по
следњи председник Српског друштва црвеног крста др Милош Бориса
вљевић у опроштајној беседи изнео је:
„Предајући Вам своју досадашњу добровољну хуману дуж ност ми
желимо да вашим будућ им радом још више прос лавите име Српског
друштва Црвеног крста, које је досада успело да стекне лепо име и код
Међународног комитета црвеног крста и код свију страних друштава
Црвеног крста.
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Мин ули ратови, од 1876. год ине до пос ледњ ег Светс ког рата, нај
бољ е пок азу ју колико је велик а солид арност међу друш твим а Црвеног
крс та и, благод арећ и помоћ и на шег народ а као и страним друш твим а
Црвеног крс та, на ше Друш тво било је у мог ућнос ти да одговори своме
за д атк у у дос та значајној мери. Ја ово подв лачим нарочито зато што ми
слим да не треба ник а д а изг убит и из вид а да на ше Друш тво црвеног
крс та није са мо народна, већ и међународна уста нова и та ко треба и да
ље да остане ...
Ми вам остављамо и своје три тековине: Нудиљску школу, два сана
торија за осак аћене и оболеле у рат у – санаторијум у Врњцима и Бањи Ко
виљачи – и друштвени полумесечни орган „Гласник Црвеног крста“. Сем
тога ми вам остављамо санитетског материјала и доста јак капитал, са
купљен од наших пријатеља за време Светског рата, са којим нови Одбор
може развити своју активност, нарочито на поправци народног здравља,
и активност у борби противу народних болести: туберкулозе, сифилиса,
маларије, а највећма против народног незнања најосновнијих принципа
о чувању здравља и хигијене.“
Иницијативу др Борисављевића о подизању Школе за нудиље (се
стре) прихватила је Америчк а мисија Црвеног крста др Ридера. Др Ридер
је 1920. године образовао саветодавни одбор, чији је председник био др
Милош Борисављевић. Школа је подигнута на зем љишту које је Српском
друштву Црвеног крста уступила Беог радска општина у комплексу од
ређеном за болничке зграде, близу Опште држ авне и Војне болнице. Из
градњу школе финансирали су Америчк а мисија Црвеног крста, Српско
друштво Црвеног крста и Министарство народног здравља. Октобра 1921.
ударен је камен темељац, а 6. маја 1923. свечано је отворена зграда у Дели
градској улици 31. Зграда је подигнута у циљу: заштите ратне сирочади,
подизања нивоа здравствене заштите и школовање стручних нудиља
(сестара). У овој зграда данас се налази Медицинска школа.
Друштво Црвеног крста Краљевине СХС нас ледило је од Српског дру
штва Црвеног крста имовину која је износила 35 милиона динара. Осим
непокретности Друштво је нас ледило и новац заложен у једној швајцар
ској банци (333.334 швајцарска франк а и 39.279 француских франак а).
Др Борисављевић је оставио дубок траг у Српском друштву Црвеног
крста, пре свега као његов председник од 11. јула 1914. до 25. децембра 1921.
За почасног члана Друштва Црвеног крста Краљевине СХС изабран је 25.
априла 1926.
Као врс тан лек ар и управник војних болниц а др Бориса в љевић је
1885. пос тао допис ни члан Српс ког лек арс ког друш тва од 1885. Из ње
гове многос тра не делатнос ти изд ваја мо списатељс ки рад пос већен те
ма м а из облас ти мед иц ине и војне са нитетс ке службе. Сара ђивао је у
лис ту Ратник, чији је оснивач био Јован Мишковић, минис тар војни у
вла д и Јова на Рис тић а
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Др Борисављевић је пензионисан 1921, али је из пензије преведен у
резерву 5. јануара 1923. са истоветним чином. Умро је 22. октобра 1934. и
сахрањен је у породичној гробници на Новом гробљу у Беог раду.
За предан рад посвећен војсци Србије, медицини, хуманитарном и
друштвеном раду, прегалаштву за отаџбину у рат у и миру, др Милош Бо
рисављевић је добио многа висок а домаћа и страна одликовања: Орден
Карађорђеве звезде са мачевима 3. реда, Орден Карађорђеве звезде без
мачева 4. реда, Орден Белог орла 3. реда, Орден Таковског крста са маче
вима 4. реда, Орден Светог Саве 3. реда, Орден Црвеног крста, споменице
ратова Србије 1876–1878, 1885–1886, 1912–1913, 1914–1918; француски Орден
легије части, ранг витеза легије части, Звезду Tunisia; Одликовање Црве
ног крста САД.
Др Милош Борисављевић и његова супруга Даринк а, ћерк а пеша
дијског пуковника Пет ронија Тешића, живели су у кућ и на тромеђи бе
ог радских улица: Охридске, Крушедолске и Светог Саве, преко пута Цр
кве Светог Саве, чији су добротвори већ пет генерација. Имали су четворо
деце: Милутина, Ђорђа, Надеж ду (рано умрла) и Душана. Њихова деца
су била достојан изданак својих родитеља и оставила су снаж ан печат у
српској медицини и арх итект ури. Остали потомци су такође следили тај
узор.
Др Милутин Борисављевић, један од истакнутијих арх итек ата у
Краљевини Југос лавији, докторирао је на Сорбони и био је професор Фи
лозофског факултета, где је основао катедру за естетику. Пројектовао је
велик и број кућа на Неимару, Дедињу, између осталог и отмену капију и
ограду парка на Студентском трг у. О Милутину Борисављевићу, као ар
хитекти неоренесансног стила, на манифестацији „Дани франкофоније“
марта 2010. значајно излагање имала је Љиљана Милетић – Абрамовић,
историчар архитект уре из Музеја примењене уметности. У оквиру 32 са
лона архитект уре исти Музеј организовао је и предавање о Милутину
Борисављевићу.
Др Ђорђе Борисављевић, оториноларинголог, санитетски пуковник
и начелник Војномедицинске клинике. Живео је у Охридској улици 4,
у кући коју је пројектовао његов брат Милутин. Медицину је завршио
у Берну и био је лични лек ар династије Карађорђевић. Вршњак је кнеза
Павла, са којим је био пријатељ од раног детињства све до смрти. Пос ле
Другог светског рата, пензионисан је и одузет му је чин.
Др Душан Борисављевић, специјалиста рендгенолог, завршио је ме
дицину у Бечу и био начелник Онколошко-радиолошког инстит ута у Бе
ог раду пре и пос ле Другог светског рата.
Праунук др Милоша Борисављевића, др Милош Павловић, је при
знати светски архитекта, професор универзитета и аутор. Живи и ради
од 1983. године у Торонт у.
Др Милош Борисављевић, човек импресивне каријере и велик их за
слуга, као и многи други знаменити Срби није довољно познат. Сећања
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која на свог знаменитог претка предано нег ује породица су драгоцена и
инспиративна за њих, али то није довољно. Српска историог рафија тек
треба свестрано да осветли његов живот и зас луге за отаџбину. И да на
темељу тога др Милошу Борисављевићу и његовим бројним савремени
цима – генерацији људи посебног кова и духовне снаге – одреди право
место и са њиховог имена скине копрену заборава.
Напомена: Изговорено на редовном састанку Секције за историју ме
дицине Српс ког лекарс ког друштва 23. јуна 2011.
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