ДР ВЛАДИМИР КУЈУНЏИЋ (1886–1969)
ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ
Љубодраг Поповић

Ове године навршава се осамдесет година од оснивање прве
специјалистичке секције Српског лекарског друштва. Наиме, 1933.
године основана је Стоматолошка секција на чијем челу се нашао др
Владимир Кујунџић. О њему се, данас, мало зна; што је последица
најразличитијих околности, а пре свега чињенице да је радио
искључиво као приватни лекар.
У настојању да што је могуће више осветли његов живот и рад,
Секција за историју медицине Српског лекарског друштва сукобила
се у том подухвату са низом најразличитијих препрека. Учињен је
не мали напор да се испита и истражи све оно што у доступним
изворима постоји, и да се то презентује нашој јавности.
И, ево до чега се дошло.
Лични подаци
Рођен је 26. јануара 1886. године у Лијевну (данас Ливну).
Отац Павле му је био велетрговац (трговац на велико) у истом том
месту. Име мајке је непознато.
Биће ожењен Милом, рођеном Сурутка, по занимању
домаћицом, која је родом била из Бањалуке.
У браку су имали сина Милоша.
Др Владимир Кујунџић умро је у Београду, као пензионер 23.
јуна 1969. године. Његова супруга Мила умрла је касније, 4. фебруара 1984. године такође у Београду. Обоје су сахрањени на Новом
гробљу.
Син Милош је као „санитетски референт“ у бригади, умро од
пегавца 21. фебруара 1945. године. Место сахране остало је непознато.
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Школовање и усавршавање у струци
Владимир је уписан у Српску Гимназију у Сремским Карловцима,
школске 1897/98 године. Исту је завршио школске 1903/4 године.
Године 1911. бива осуђен на 20 година робије од стране Окружног
суда у Травнику (тада у саставу Аустроугарске) због велеиздаје.
Упркос томе, што није расплетено, он завршава Медицински факултет
у Бечу 1917. године. Право обављања опште медицинске праксе добио
је решењем Министарства Народног Здравља Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца донетог 1. маја 1919. године.
Наредно решење Министра Народног здравља носи број
19798, а донето је 22. јуна 1922. године. На основу тог решења др
Кујунџићу се, а на основу мишљења Санитетског Савета од 25.
априла 1922. године (Сбр. 466/22) признаје право назива
специјалисте зубног лекара, с напоменом да се не сме бавити
инфективним болестима.
На основу тога постао је члан Лекарске Коморе за Босну,
Херцеговину, Далмацију и Црну Гору. Био је тада настањен у Сарајеву.
У Сарајеву борави до 1926. године. У Сарајеву је на основу
решења Министарства Народног Здравља (Збр. 23118) од 31. маја
1924, и доцнијег тумачења тог решења стекао опште и местно
право приватне праксе за Сарајево. С приватном праксом започео
је, међутим, пре 31. маја 1924, односно 25. априла 1925. године [1].
Почетком 1927. године др Кујунџић се пресељава у Београд, па
априла исте године а на основу општег прва праксе добијеног у
Сарајеву, подноси молбу за учлањење у Лекарску Комору за Србију,
Војводину и Београд.
Која, Комора, на седници свога Одбора од 21. априла 1927.
године, а на основу раније стеченог права и чланова 3. и 8 Уредбе о
Лекарским Коморама доноси решење да се молиоцу дозвољава
право приватне лекарске праксе за Београд [2].
Иста Комора је на захтев већ поменутог Министарства, а на
основу „Измена и допуна Закона о лекарима специјалистима за
болести уста и зуба, и о зубним техничарима“ предложила др
Кујунџића за представника Коморе у „Комисији за полагање дентистичког испита“. Овај предлог прихватио је ресорни Министар
својим решењем Сбр. 21933/33 од 8. августа 1934. године, истим
оним решењем којим је одређена и „Стална комисија за полагање
дентистичког испита при Министарству.“
28. априла 1941. године др Кујунџић упућује молбу Лекарској
Комори Београд, тражећи да му се изда „легитимација и потврда на
немачком језику о истом“ [3].
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Са сличним захтевом јавља се др Кујунџић Лекарској Комори,
сада надлежној „за подручје Србије“ 8. априла 1944. године с молбом да му се изда потврда да „као лекар специјалиста за зубе и уста
врши приватну праксу“. Што му је издато истога дана [4].
Новоформирана комора му је у ослобођеној Србији издаје
истоветну потврду априла 1945. године [5].
Своје искључиво бављење приватном праксом и у Сарајеву и у
Београду др Кујунџић је потенцирао и у изјави за „Лист личних и
службених података“ 23. новембра 1946, у Београду [6].
Остале (ванлекарске) дужности
Стоматолошка секција Српског лекарског друштва основана је
1933. године. Њен први председник је др Владимир Кујунџић.
Босанци који су живели у Београду основали су 1935. године
хуманитарно и привредно удружење „Босна“, које је за своју славу
изабрало Видовдан. За председника је изабран др Владимир
Кујунџић.
О Видовдану наредне 1936. године то друштво је у знак сећања
на Гаврила Принципа и другове, обукло 10 најсиромашнијих ученика. Истога дана о значају самог друштва говорио је његов председник др Владимир Кујунџић, честитавши славу присутним члановима, о чему је известила „Политика“ [7].
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