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ДР ДРА ГО ЉУБ СРЕ ТЕ НО ВИЋ (1897–1942)
Др сци. мед. Сла ви ца Жи жић Бор ја но вић1, Ђур ђи ја Бо ров њак2

1Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”
2Исто риј ски ар хив Бе о гра да

Сви уми ру је дан пут, а ве ли ки љу ди два пу та, пр ви пут ка да их не ста не са 
зе мље, а дру ги пут ка да про пад ну њи хо ве за ду жби не.

Иво Ан дрић

Уме сто уво да

Др Дра го љуб Сре те но вић ро ђен je 24. мар та 1897. (по ста ром ка лен-
да ру) у На та лин ци ма, (оп шти на То по ла), ко ји су пре Дру гог свет ског ра-
та би ли јед но од нај ве ћих за нат ских цен та ра Шу ма ди је. До кра ја 19. ве ка 
ме сто се зва ло Но во Се ло, a садaшњи на зив до би ло је по кра љи ци На та ли-
ји Обре но вић. Шко лу је за по чео у Ма ска ру, срез ја се нич ки, окру га кра гу-
је вач ког а бу ду ћи да му је отац као учи тељ че шће пре ме штан и Дра го љуб 
је три пу та ме њао основ ну шко лу. Гим на зи ју је по чео у Кра гу јев цу aли му 
је као и мно гим ђа ци ма Пр ви свет ски рат пре ки нуо шко ло ва ње и про-
ме нио жи вот ни пут(1,2). По чи ње рат и Ми ни стар ство про све те и цр кве-
них по сло ва Кра ље ви не Ср би је (Про свет но оде ље ње у Ни шу) по на ред би 
ми ни стра од 11. но вем бра 1914. по ста вља га као уче ни ка сед мог раз ре да 
гим на зи је за вр ши о ца учи тељ ске ду жно сти у Ара злу, срез дој ран ски, 
округ ти кве шки. У Об ја ви сто ји да пу ту је бес плат но же ле зни цом са сво-
јим оцем Сре те ном.

По сле сjajних би та ка срп ске вој ске на по чет ку ра та на сту пи ли су те-
шки да ни. Сам Сре те но вић о овом пе ри о ду сво га жи во та ка же: Као ђак 
VII раз ре да кра гу је вач ке гим на зи је ева ку и сао сам се 1915. са на шом вој-
ском и из бе гли ца ма пре ко Ал ба ни је до Сан Ђо ва ни ди Ме дуа. У овом ја-
дран ском при ста ни шту сви срп ски ђа ци укр ца ни су на је дан ита ли јан-
ски брод ко ји нас је од ве зао за та ли јан ско при ста ни ште Брин ди зи. По сле 
крат ког бо рав ка у овом ме сту пре ба че ни смо у Фран цу ску у ба њу Екс ле-
бен а одав де по што су сви ђа ци рас по ре ђе ни по ра зним фран цу ским ли-
це ји ма ја сам рас по ре ђен у ли цеј у Ру а ну. Ту сам остао све до ју на ме се ца 
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1916. да би ода тле био пре ме штен за ли цеј Во реп код Гре но бла на ма тур-
ски курс ор га ни зо ван од стра не Срп ског про свет ног оде ље ња у Па ри зу(3). 
У Уве ре њу о по ло же ној ма ту ри сто ји: Пре ма по ка за ном успе ху ис пит ни 
од бор је при знао Сре те но ви ћу зре лост и спрем ност за слу ша ње на у ка на 
Уни вер зи те ту и ви шим шко ла ма (15–20. ок то бар 1916).

Срп ски ђа ци у Фран цу ској

Иде ја о обра зо ва њу срп ске омла ди не у Фран цу ској на ста ла је ка да је 
по сла ник у скуп шти ни Ан дре Оно ра пред ло жио да се упра жње на ме ста 
у фран цу ским ли це ји ма по пу не де цом бо ра ца па лих у бал кан ским ра то-
ви ма. Срп ски ђа ци су са ве знич ким бро до ви ма од во ђе ни на шко ло ва ња у 
Швај цар ску, Ита ли ју, Грч ку и Ен гле ску, али пре све га у школ ске цен тре у 
Фран цу ској. За ста ри је од 18 го ди на ор га ни зо ва ни су ма тур ски кур се ви у 
ви ше ме ста ши ром Фран цу ске (у Во ре пу, Ви ри ви лу, Лор гу, Мон До фе ну, 
Жо зјеу и Клер мон Фе ра ну). Мно ги срп ски ђа ци на ста ви ли су шко ло ва ње 
на фран цу ским уни вер зи те ти ма. У Фран цу ску су их од ве ли на ши учи-
те љи и про фе со ри, по мо гав ши им да са вла да ју фран цу ски је зик и да се 
при ла го де но вој сре ди ни и кул ту ри. Би ли су сме ште ни по ин тер на ти ма 
или у фран цу ским по ро ди ца ма. По што ва ли су сво је по ре кло, пра во слав-
ну ве ру и ре дов но сла ви ли сво ју школ ску сла ву – Св. Са ву. 

Сту ди је ме ди ци не у Бор доу

Исте го ди не (1916) по сле тро ме сеч ног кур са по ло жио сам у Во ре пу ис пит 
зре ло сти и пре шао у Бор до1 на та мо шњи Ме ди цин ски фа кул тет, по што нам 
у Па ри зу, где сам имао на ме ру да сту ди рам ни су та да до зво ља ва ли(3). У Бор доу 
сам се по све тио ме ди цин ским сту ди ја ма и ус пео сам да за вр шим ме ди ци ну 
тач но за 5 го ди на што је у оно вре ме сма тра но ве ли ким успе хом(3). Ди пло му 
је сте као 15. мар та 1922, а ди пло ми рао са те зом „Ту бер ку ло за у Ср би ји“ са 
иде јом да за ин те ре су је фран цу ску јав ност за те шке здрав стве не при ли-
ке у та да шњој Ср би ји. У ди пло ми пи ше: Ми про фе со ри и са рад ни ци ме шо
ви тог фа кул те та ме ди ци не и фар ма ци је уви дом у до би је не оце не и од бра ном 
те зе об ја вљу је мо до стој ним Дра го љу ба Сре те но ви ћа за ди пло му док то ра Уни
вер зи те та у Бор доу. Mи пред сед ник Са ве та Уни вер зи те та Бор до по твр ђу јем 
да Сре те но вић за слу жу је ти ту лу док то ра да је мо ову ди пло му.

Сре те но вић се још као ђак жи во ин те ре со вао за рад нич ки по крет а у 
ту ђи ни по ста је нај рев но сни ји по ве ре ник Гла сни ка ју го сло вен ске омла ди не 

1 Бордо је универзитетски град у југозападној Француској на реци Гарони надомак 
Бискајског залива и светска је престоница вина. 18. век било је златно доба Бордоа у архитек-
тури а од недавно један број његових грађевина на листи је светске баштине УНЕСКО (2007). 
Узмите Версај, додајте Антверпен –добићете Бордо, писао је Виктoр Иго.
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у Фран цу ској. Био сам пр во се кре тар а пoсле ско ро три го ди не пред сед ник 
Удру же ња срп ских студенaта у Бор доу. У овом свој ству ја сам био по сред ник и 
ве за из ме ђу та да шњег Срп ског про свет ног оде ље ња у Па ри зу и срп ских сту де
на та у Бор доу ко јих је та да мо гло би ти око 120 (3).

Је дан ње гов при ја тељ из сту дент ских да на за пи сао је о ње му: Вр ло 
ви сок и вр ло цр но ма њаст, су во њав, ње го ва цр на пут ода ва ла је не што не сло
вен ско и не ро ман тич но, али је и јед но и дру го би ло опле ме ње но. ... ње го ва фи зи
о но ми ја по ка зи ва ла је енер ги ју и же љу да успе, али су ње го ве те жње би ле увек 
нај ви ше вр сте(1). Ка да се Сре те но вић већ вра тио у зе мљу Ре пу бли ка Фран-
цу ска – Ми ни стар ство обра зо ва ња и ле пих умет но сти у Па ри зу по де кре-
ту од 17. мар та 1808 – Кра љев ском на ре ђе њу до не ло је Од лу ку 30. мар та 
1929. да се го спо дин Сре те но вић та да в.д. ди рек то ра Сту дент ског до ма из 
Бе о гра да име ну је за офи ци ра јав ног обра зо ва ња у слу жби за фран цу ске ин-
те ре се о че му све до чи до де ље на ди пло ма.

По вра так у зе мљу

Ма ја 1922. вра тио се у Бе о град и ја вио на од слу же ње вој ног ро ка. 
Нај пре је ра дио де вет ме се ци у гар ни зо ној ам бу лан ти у Кра ље ву, а за-
тим још три ме се ца, ра ди до вр ше ња ле кар ског ста жа, као при вре ме ни 
се кун дар ни ле кар у Др жав ној бол ни ци у Бе о гра ду на де чи јем и ги не-
ко ло шком оде ље њу. Др Сре те но вић ка же: По за вр шет ку ста жа пре ко 
ле та 1923. ор га ни зо вао сам на мол бу Цр ве ног кр ста I Де чи је опо ра ви ли ште 
на Ава ли(3). Већ као ле кар на ста жу ин те ре су је се за пи та ња со ци јал не 
ме ди ци не. Под се ти мо да се из у ча ва њем ту бер ку ло зе у Ср би ји ба вио 
по ред оста лих и др Ми лан Јо ва но вић Ба тут, ко ји је пред ста вљао зе мљу 
на струч ним са стан ци ма а за рад на том по љу од ли ко ван фран цу ским 
Ор де ном ле ги је ча сти. Пред Дру ги свет ски рат ову бо лест у Ср би ји ана-
ли зи рао је и др Ми лен ко Ха џић из Ни ша. Убр зо по по врат ку у зе мљу др 
Сре те но вић се упо зна је са др Ан дри јом Штам па рем, пр вим на чел ни ком 
у Ми ни стар ству на род ног здра вља у но вој др жа ви. Ка ко ће се ка сни је 
кроз жи вот др Сре те но ви ћа по ка за ти, по ма га ње си ро ма шним и здрав-
стве но угро же ним су гра ђа ни ма, сту дент ској и рад нич кој омла ди ни 
ни је би ла ње го ва рад на оба ве за не го жи вот ни сми сао. Као млад ле кар 
обра тио се Ми ни стар ству здра вља ре чи ма: Био сам пи то мац фран цу ске 
др жа ве а по што сам оба ве зан на шој па сам ду жан тра жи ти и др жав ну слу
жбу. Да на 17. ју на 1923. на пред лог го спо ди на ми ни стра здра вља ука зом 
Њ.В. Алек сан дра I по ми ло сти бо жи јој и во љи на род ној по ста вљен је за 
ле ка ра сре за ра ђе вач ког у Круп њу... ма да му је би ло ме сто по зна њу, спо
соб но сти и при ље жно сти у ра ду у не кој спе ци ја ли за ци ји у Бе о гра ду, на во ди 
др Љу би ша Илић(2). Ова ко га је опи си вао овај ње гов друг из де тињ ства и 
гим на зиј ских клу па: Био је па ме тан, тре звен, на чи тан, раз го во ран мла
дић, ра зум но жи ва хан, спретaн, склад ног по на ша ња, од ме рен, при вла чан, 
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са раз ви је ним сми слом за ди ску си ју. Ни ка да ни је не тр пе љи во пре ки дао ди
ску си ју, по што је во лео пи то мост, ра зло жност, чи ње ни це.

Бо ра вак у Круп њу

Ра де ћи у Круп њу, као сре ски ле кар др Дра го љуб Сре те но вић ис по љио 
је вр ли не ко је су му до не ле по пу лар ност и ве ли ки број при ја те ља. Као ле-
кар пру жао је не се бич ну по моћ не гле да ју ћи на ма те ри јал ну на док на ду, 
дру жио се са ме шта ни ма и жи во ин те ре со вао за мо гућ но сти бо љих усло-
ва жи во та нa се лу и ја ча ње се о ске при вре де. Са ра ђи вао је са та да шњим 
ли стом Рад чи ји је уред ник био др Дра го љуб Јо ва но вић, во ђа зе мљо рад-
нич ке пар ти је(1). Лист је че сто цен зу ри сан и забрaњиван док ко нач но ни је 
за бра њен а уред ник ухап шен. Ови до га ђа ји од ра зи ли су се на рас по ло-
же ње вла сти и пре ма др Дра го љу бу Сре те но ви ћу. Ка зна за та кво по на ша-
ње би ла је ре ше ње о пре ме шта ју у Ужи це ко је он ни је при хва тио. Оста је 
да ра ди у Круп њу као хо но рар ни ле кар у Глав ној бра тиј ској бла гај ни за 
оси гу ра ње ру дар ских рад ни ка у Бе о гра ду (за под руч је под рињ ских руд-
ни ка) од 1. ја ну а ра 1925. до ок то бра 1926. ка да пре ла зи за Бе о град. При од-
ла ску при ја те љи су му при ре ди ли ма со ван ис пра ћај. За вре ме бо рав ка у 
уну тра шњо сти за тра жио је одо бре ње о оп штем пра ву при ват не ле кар ске 
прак се, а Ми ни стар ство здра вља му га из да је 17. ма ја 1926.

Пре ме штај је усле дио због ин тер вен ци је вла сти (уз тра же ње из го во-
ра) a же ље да се на то ме сто до ве де дру ги ле кар па је по ро ди ца др Сре те-
но ви ћа ре а го ва ла да ва њем пи сме не оба ве зе, а огла си ла се мол бом Ми ни-
стру здра вља и Ле кар ска ко мо ра.

Ја, пот пи са та, ма ти др жав ног пи том ца Дра го љу ба Сре те но ви ћа оба ве зу
јем се да ће мој син по за вр шет ку сту ди ја на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бор доу 
од слу жи ти у др жав ној слу жби оно ли ко го ди на ко ли ко је био пи то мац. У про тив
ном оба ве зу јем се да вра тим Др жа ви це ло куп ну сти пен ди ју ко ју је да ло Ми ни
стар ство про све те мом си ну Дра го љу бу Сре те но ви ћу са за кон ским ин те ре сом 
(Ста ни ја С. Јан ко вић удо ва из На та ли на ца, сто ји у пи сму Оба ве зе)(4).

Иако сам у на че лу про ти ван да др жав ни пи то мац сво ју оба ве зу пре ма др
жа ви исплaћује у нов цу – јер сма трам да је мо рал на оба ве за ја ча од ма те ри
јал не ипак у ово по сле рат но ма те ри ја ли стич ко вре ме и Ми ни стар ство вој
но и Ми ни стар ство на род ног здрaвља уве ли су прак су да ле ка ри мо гу свој дуг 
пре ма др жа ви ис пла ти ти у нов цу – пи ше 4. сеп тем бра 1925. члан Управ ног 
од бо ра Ле кар ске ко мо ре др Ру ви дић, са ни тет ски пу ков ник(4).

По вра так у Бе о гра ду. Под се ћа ње на по чет ке со ци јал них 
да ва ња у Ср би ји

Жи вот ле ка ра ова квог ко ва у Бе о гра ду по сле јав ног ис по ља ва ња не сла-
га ња са ни ским со ци јал ним по ло жа јем ве ћи не ста нов ни штва био је ис-
пу њен мно гим те шко ћа ма. Би ла је то бор ба за оп ста нак, али и мо гућ ност 
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за раз вој и рад на иде ји уна пре ђи ва ња здра вља ста нов ни штва. Ба вље ње 
др Сре те но ви ћа пи та њи ма со ци јал не ме ди ци не је област ко јој је нај ви ше 
и нај ду же био по све ћен.

По че ци со ци јал них да ва ња у Ср би ји да ти ра ју од пр ве по ло ви не 19. 
ве ка ка да је у бе о град ској оп шти ни при ку пља њем ра зних ка зни и до бро-
твор них при ло га фор ми ран (ма да по сред стви ма не зна тан) си ро тињ ски 
фонд. Пр ви штаб ски ле кар и ду го го ди шњи шеф са ни те та др Еме рих Лин-
ден ма јер (Не мац из Ба на та) с је се ни 1846. пред ло жио је да се уме сто до-
сад них пра знич них че сти та ња да ју при ло зи као зим ска по моћ си ро ти њи 
по угле ду на не ке дру ге др жа ве. Са на чел ни ком Ми ни стар ства про све те 
Јо ва ном Сте ри јом По по ви ћем са чи нио је План при ма ња по мо ћи и да ва ња 
при ло га си ро ти њи што је пре по ру че но бе о град ској оп шти ни као ве о ма 
ко ри сно со ци јал но де ло(5). Та ко је оста ло упам ће но да је у Лин ден ма је ро-
во вре ме пре ста ло про сја че ње по ули ца ма и дру гим јав ним ме сти ма. То 
су би ли по че ци бри ге о со ци јал но угро же ном ста нов ни штву код нас. 

Пи о ни ри со ци јал не ме ди ци не код нас

Mало je по зна та за слу га др Дра го љу ба Сре те но ви ћа на по љу со ци-
јал не ме ди ци не иако је он пр ви спе ци ја ли ста ове гра не ме ди ци не ко ји 
је спе ци ја ли зи рао у Ср би ји, и на ла зи се ме ђу пи о ни ри ма у тој гра ни на 
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је. Пр ва ка те дра со ци јал не ме ди ци не отво-
ре на је у Бер ли ну 1902. го ди не. Те шко је до би ја ла пра во гра ђан ства (Свет-
ска здрав стве на ор га ни за ци ја при зна је је тек по сле Дру гог свет ског ра та), 
а проф. др Ан дри ја Штам пар бе ше пи о нир со ци јал не ме ди ци не на про-
сто ри ма бив ше Ју го сла ви је(1).

По зна то је да је др Ми лан Јо ва но вић Ба тут пр ви ста вио на днев ни ред 
пи та ње со ци јал не ме ди ци не, а за хва љу ју ћи сво јој ис трај но сти и ду го веч-
но сти до че као пр ве пло до ве на том по љу. Проф. др Вла ди мир Ста но је вић 
пи шу ћи о ње му и за че ци ма со ци јал не ме ди ци не код нас на во ди чла нак 
др М. Гр ме ка Пи о ни ри со ци јал не ме ди ци не у ко јем сто ји: 

Раз вит ку мо дер не со ци јал не ми сли у ме ди ци ни при до ни је ли су у на шим 
кра је ви ма на по се Вла дан Ђор ђе вић и Ми лан Јо ва но вић Ба тут. Вла дан је био 
лич ност све стра ни ја, нео бич ни ја али ра стро је ни ја, са су ви ше пла но ва, иде ја 
и оба ве за па је та ко рад Ба ту тов на по ди за њу на ше со ци јал не ме ди ци не био 
ин тен зив ни ји, мир ни ји, ду бљи. Ово да ље до пу њу је дра го це ним чи ње ни ца-
ма да у Спо мен књи зи Шко ле на род ног здра вља у За гре бу из 1958. где пи ше: 
Тво рац на ших со ци јал но ме ди цин ских уста но ва др Ан дри ја Штам пар је из ја
вљи вао да је био сре тан што је у сво јој зе мљи имао јед ног ве ли ког учи те ља, 
проф. Јо ва но ви ћа Ба ту та. Од мах за тим из не та је и из ја ва са мог Ба ту та у 
ко јој ка же: На сто јао сам на над ле жним ме сти ма да се др Штам пар што пре 
за по сли у цен трал ној упра ви на шег са ни те та. У то ме сам ус пео: др Штам пар 
је име но ван 28. ма ја 1919. го ди не за на чел ни ка Оде ље ња за ра сну, јав ну и со ци
јал ну хи ги је ну(6).
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Рад у Сту дент ском до му Њ. В. Кра ља Алек сан дра I

По по врат ку у Бе о град Сре те но вић јед но вре ме ра ди као при ват ни 
ле кар, пре слу жбе у Сту дент ском до му. По себ но ин тен зи ван пе ри од ње-
го вог ра да био је од фе бру а ра 1929. до 21. jануара 1932. го ди не ка да је био в. 
д. управ ни ка Сту дент ског до ма за ду жби не кра ља Алек сан дра I, нај ста-
ри јег сту дент ског до ма на Бал ка ну (са гра ђе ног 1927) а у ко јем је ве ћи на 
сту де на та би ла из си ро ма шних по ро ди ца. У но вем бру 1931. вишe пу та 
одр жа не су де мон стра ци је а по ли ци ја је оп ко ли ла Дом. Про те сти се на-
ста вља ју у де цем бру ма сов ним улич ним де мон стра ци ја ма у ко ји ма је 
би ло ви ше ра ње них и по вре ђе них а у ја ну а ру 1932. на ста је бло ка да До ма. 
Сту ден ти ни су же ле ли но вог управ ни ка, а не сла га ње су ис по љи ли ње го-
вим фи зич ким из ба ци ва њем по ка зав ши из у зет ну хра брост и со ли дар-
ност(1). Вла да је ре а го ва ла бру тал ним ме ра ма уки да њем стру је и во де а 
сту ден те оста ви ла и без хра не. На До му су осва ну ле па ро ле: До ле дик та
ту ра, Жи ве ла ауто но ми ја а на кро ву Хле ба, во де и сло бо де. Не ко ли ко да на 
ни је се мо гло ни на по ље ни уну тра све до на год бе са по ли ци јом да сту-
ден те не ће хап си ти.

По сле ова квих до га ђа ја Упра ва До ма ре а го ва ла је остав ком а про фе со ри 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду др Иван Ђа ја (бив ши пот пред сед ник Од бо ра сту-
дент ског До ма) и инг. Пе тар Ми цић (бив ши се кре тар) пот пи са ли су 11. сеп-
тем бра 1933. уве ре ње у ве зи са ра дом др Дра го љу ба Сре те но ви ћа у ко јем сто ји:

Г. др Дра го љуб Сре те но вић био је ле кар и вр ши лац ду жно сти Управ ни ка До
ма сту дент ског, за ду жби на Њ. В. Кра ља Алек сан дра I и на том по ло жа ју г. др. 
Сре те но вић по ка зао је нај леп ше мо рал не осо би не и ор га ни за тор ске спо соб но сти. 
Не ште де ћи се бе ра дио је не у мор но има ју ћи увек у ви ду ин те рес До ма, са мно го 
сми сла за за јед ни цу на чи јем је че лу био. Упра ва До ма је има ла у г. др Сре те но ви ћу 
дра го це ног и ода ног са рад ни ка, па му са за до вољ ством из да је ово уве ре ње. Др Сре
те но вић је пре стао би ти управ ник кад је са це лом упра вом под нео остав ку. 

Пред сед ник Ле кар ске ко мо ре за Бе о град, Зе мун и Пан че во пи смом је 
за мо лио Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља да се др 
Сре те но вић не пре ме шта из Бе о гра да. Члан је Упра ве ле кар ске ко мо ре сем 
то га ис та као се у јав ном жи во ту ле кар ског ста ле жа и ње го во укла ња ње из 
тог жи во та мо ра има ти оправ да них раз ло га без ко јих Ле кар ска ко мо ра та
кав је дан акт не мо же про сто при ми ти зна њу(4).

Бе о град ска тр го вач ка омла ди на и ње на бо ле снич ка бла гај на

Др Сре те но вић је био ле кар чи нов ник код Окру жног уре да у Бе о гра-
ду од 1. 6. 1927. до по чет ка 1932. ка да је по сле да ва ња остав ке раз ре шен 
ду жно сти в. д. управ ни ка До ма сту де на та. Био сам пре ме штен за За греб 
за ле ка ра та мо шњег Уре да али ја ни сам хтео ићи на ову но ву ду жност не го 
сам под нео остав ку на слу жбу у уре ду и про ду жио са прак сом као при ват ни  
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ле кар у Бе о гра ду(3). Јед но вре ме ра ди у Са на то ри ју му Жив ко вић а за тим све 
до смр ти у слу жби Бо ле снич ке бла гај не Бе о град ске тр го вач ке омла ди не, 
нај ду же као шеф ле ка ра. Но вем бра 1934. иза бран сам на кон кур су за ше фа 
ле ка ра Бе о град ске тр го вач ке омла ди не и на тој ду жно сти сам остао све до 4. 
ју ла 1941. го ди не ка да сам оти шао на бо ло ва ње(3). 

Пр ва иде ја о осни ва њу Бе о град ске тр го вач ке омла ди не (БТО) по ти че 
из 1873. ка да је у Бе о гра ду осно ва но Дру штво тр го вач ке омла ди не а циљ 
осни ва ња Дру штва био је у пр вом ре ду шко ло ва ње мла дих љу ди за по сло ве тр
го ви не али је би ло крат ког ве ка(7). Те шке при ли ке у Ср би ји од ло жи ле су 
ор га ни зо ва ње тр го вач ке омла ди не, па је иде ја о осни ва њу Дру штва до би-
ла по др шку ви ше од пе де сет тр го вач ких по моћ ни ка и тр го ва ца на осни-
вач кој кон фе рен ци ји тек 14. де цем бра 1880. Циљ Дру штва де фи ни сан је 
чла ном 2: Циљ је дру штва уна пре ђе ње омла ди не у мо рал ном и ма те ри јал ном 
по гле ду, а то се по сти за ва овим сред стви ма: a) оп штим обра зо ва њем тр го
вач ке омла ди не и б) по ма га њем дру го ва у ну жди и бо ле сти. Упра ва гра да по-
твр ди ла је Пра ви ла 15. ок то бра 1881. а ван ред на скуп шти на са зва на је 23. 
де цем бра 1881. ка да је тај ним гла са њем иза бра на упра ва. До пу ње на Пра-
ви ла об у хва та ла су сле де ће оба ве зе: а) осни ва ње чи та о ни це и књи жни це; 
б) при ре ђи ва ње јав них и пе ри о дич них пре да ва ња и пре трес по је ди них 
по уч них пи та ња ко ја иду у ко рист дру штва или дру штве них чла но ва; 
г) из да ва ње свог ли ста; д) пот по ма га ње чла но ва у бо ле сти; ђ) пот по ма-
га ње чла но ва у ну жди, ма те ри јал но и мо рал но; е) осни ва ње бол ни це и 
ж) сту па ње у ве зу са дру гим дру штви ма, по сто је ћим у овој и у дру гим 
др жа ва ма.

Дру штво је осно ва ло стал ну шко лу под на зи вом „Не дељ на пра знич-
на шко ла Бе о град ске тр го вач ке омла ди не” 6. aвгуста 1888. и тр го вин ски 
лист под на зи вом „Тр го вин ски гла сник” 14. ја ну а ра 1891. У Упра ви Бе о-
град ске трговaчке омла ди не би ли су нај у глед ни ји чла но ви и пред сед ни-
ци Од бо ра Глав ног тр го вач ко-за на тлиј ског од бо ра, а ка сни је Тр го вач ке 
ко мо ре (пр ви пред сед ник је био ме ђу осни ва чи ма БТО). Бе о град ска тр го-
вач ка омла ди на има ла је ве ли ке До бро тво ре из ре до ва имућ них бе о град-
ских тр го ва ца ко ји су јој да ри ва ли зна тан део сво је имо ви не. Ме ђу по ча-
сним чла но ви ма по ред углед них тр го ва ца био је и др Ла за К. Ла за ре вић, 
ле кар и књи жев ник иза бран на ван ред ној скуп шти ни 3. ју на 1890.

Др Дра го љуб Сре те но вић је све вре ме ле чио рад нич ку и си ро тињ ску 
омла ди ну ју ре ћи на све стра не по бе о град ским пред гра ђи ма, нај че шће 
пе ши це(2). Про вео је 10 го ди на ра де ћи у ме сним ор га ни ма Сре ди шњег 
уре да у За гре бу ко ји му 20. ју на 1939. из да је уве ре ње о при зна ва њу спе ци-
ја ли за ци је со ци јал не ме ди ци не ко је је по твр дио Глав ни са ни тет ски са вет 
а Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља из да ло ре ше ње 
12. ав гу ста 1939. (пот пи сао на чел ник Са ни тет ског оде ље ња др Ива нић). 
Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка у За гре бу ова ко обра зла же свој 
пред лог: Одр жао је чи тав низ пре да ва ња из под руч ја со ци јал не ме ди ци не код 
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Бе о град ске тр го вач ке омла ди не, у Цен тру за рад нич ко вас пи та ње, код Са ве за 
гра фич ких рад ни ка као нпр: Со ци јал ни узро ци бо ле сти; Рад нич ко оси гу ра ње и 
бор ба про тив ту бер ку ло зе; Рад и по ја ва бо ле сти;О по ба ча ју итд. На тај на чин 
је др Сре те но вић за ин те ре со вао на ше рад ни ке за мно ге здрав стве не и хи ги
јен ске про бле ме ко ји су у ве зи са њи хо вим жи во том и ра дом. На осно ву ово
га Сре ди шњи уред пред ла же да се мо же при зна ти др Сре те но вић Дра го љу бу у 
сми слу за кон ских про пи са спе ци ја ли за ци ја из со ци јал не ме ди ци не јер је сво јим 
прак тич ним и те о риј ским ра дом то у пот пу но сти за слу жио. Пре пис ве ран 
ори ги на лу по твр де из За гре ба из да ла је Бе о град ска тр го вач ка омла ди на. 

Уред ник ли ста и ча со пи са Ле кар и ча со пи са На род на чи тан ка

О фор ми ра њу пр вог про фе си о нал ног ли ста ле кар ске про фе си је исто-
и ме ног на зи ва дав не 1927. да нас се ма ло зна. Лист је из ла зио до сло ма 
Кра ље ви не Ју го сла ви је и по чет ка Дру гог свет ског ра та на на шим про-
сто ри ма. Иза ли ста ста ја ли су по је дин ци ко ји су нај че шће ма те ри јал но 
по ма га ли ње го во из ла же ње (не ка да у це ли ни) јер је прет пла та би ла не-
до вољ на, све сни вред но сти ко ју та кво не за ви сно гла си ло има. Ова си ту-
а ци ја у мно го ме под се ћа на при ли ке око из да ва ња ча со пи са Здра вље ко ји 
је уре ђи вао (нај пре у Сом бо ру 1880. а за тим на Це ти њу 1882) др Ми лан Јо-
ва но вић Ба тут, ма да је вре мен ска раз ли ка без ма ло по ла ве ка а раз ли чи те 
су и дру штве не окол но сти у ко ји ма су ли сто ви из ла зи ли.

Пре ма еви ден ци ји Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко-
вић”из Бе о гра да др Дра го љуб Сре те но вић је био уред ник Ле ка ра, не за ви
сног про фе си о нал ног ли ста ко ји је по чео да из ла зи 27. ма ја 1927. го ди не а та-
да шњи вла сник био је др Ве ли зар Ко са но вић. Од бро ја 95/96 из 1931. из ла зи 
као Ле кар, струч но про фе си о нал ни лист а од бро ја 195/1935 на зив је Ле кар, 
ча со пис за прак тич на, со ци јал на и про фе си о нал на пи та ња ме ди ци не. Од бро ја 
63/1930 уред ник и вла сник је др Дра го љуб Сре те но вић. У Ле ка ру је об ја вио 
низ чла на ка: Ути цај бес по сли це и еко ном ске кри зе на здрав стве но ста ње на
ро да, Со ци јал на и кри вич на од го вор ност ле ка ра при из да ва њу ле кар ских уве
ре ња, Те о ри ја и прак са у из во ђе њу здрав стве не ре фор ме, Узро ци па да ле кар ске 
ети ке, Став ле ка ра пре ма со ци јал ном оси гу ра њу, Ле кар – со ци јал ни рад ник, 
Мо рал и про фе си ја, Ме ди ци на да на шњи це, На ша са ни тет ска слу жба, По бољ
ша ње са ни тет ске слу жбе и обез бе ђе ње ле ка ра пу тем ко лек тив них уго во ра и 
дру ге. То је лист ко ји je је ди ни у то вре ме браниo пра во же на на по ба чај 
зах те ва ју ћи да се при зна ју и со ци јал ни усло ви као ин ди ка ци ја за по ба чај 
и бо рио да се сва па жња и на кло ност по све ти оси гу ра њу рад ни ка. Лист 
је из ра жа вао сна жан ан ти фа ши стич ки став и већ 1935. до но си увод ник 
На у ка у Тре ћем Рај ху спу та на је фа ши стич ким око ви ма и члaнак Фа ши зам 
и ле ка ри ауто ра др Сре те но ви ћа а у јед ном од по след њих бро је ва до но си 
чла нак Рат и ле ка ри (1939). Ле кар се, да кле, као гла си ло ба вио не са мо пи-
та њи ма со ци јал не ме ди ци не и струч ним пи та њи ма ле кар ске про фе си је.
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Др Сре те но вић је по кре нуо и ча со пис На род на чи тан ка из на у ке и књи
жев но сти од 1939. до 1941. го ди не (чу ва се у фун ду су На род не би бли о те ке у 
Бе о гра ду). Ча со пис је био на ме њен ши ре њу по пу лар не на уч не ми сли код 
нај ши рих на род них сло је ва и у њој је оштро кри ти ко вао фа ши стич ки 
по ре дак. Чи тан ка је из ла зи ла је дан пут ме сеч но а из да ва ње је углав ном 
по кри ва но од при ло га по је ди на ца и соп стве них ма те ри јал них сред ста ва 
са мог уред ни ка.

Ле кар ска ко мо ра, Ле кар ски син ди кат и рад др Сре те но ви ћа

Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство, ча со пис Срп ског ле кар ског дру-
штва 1896. до но си Из ве штај о ра ду ле кар ских за јед ни ца и удру же ња и 
вест о до но ше њу Пра вил ни ка ле кар ског ста ле жа беч ке ле кар ске ко мо ре 
у ко јем се пр ва тач ка ти че од но са ле ка ра из ме ђу се бе, дру га се за ни ма од-
но сом ле ка ра и бо ле сни ка а тре ћа обе ле жа ва спољ ни по ло жај ле ка рев(9). 
Го ди не 1901. Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство до но си Про је кат за ко на о 
ле кар ској ко мо ри Кра ље ви не Ср би је од 46 чла но ва и на во ди да ће се из ра-
ди ти Пра вил ник ко ји одо бра ва Ми ни стар ство уну тра шњих де ла(10).

Срп ско ле кар ско дру штво би ло је глав ни по кре тач осни ва ња Ју го сло-
вен ског ле кар ског дру штва чи ји је пр ви пред сед ник био проф. др Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут. Пр ви скуп овог дру штва одр жан је 20. ок то бра 1919. го-
ди не у Бе о гра ду на ко ме су се рас пра вља ла ис кљу чи во ста ле шка пи та ња 
а на дру гом ску пу (8–10. сеп тем бар 1920) у За гре бу ста ле шким пи та њи ма 
при до да то је и су зби ја ње ве не рич ких бо ле сти. На тре ћем ску пу, одр жа-
ном у Љу бља ни (8–10. сеп тем бар 1921) утвр ђе ни су те ме љи ор га ни за ци је 
ле кар ског ста ле жа у ле кар ским ко мо ра ма(11). Про је кат за ко на о Ле кар ској 
ко мо ри об ја вљен је у Срп ском ар хи ву за це ло куп но ле кар ство 1923. Уред бом 
Ми ни стар ства на род ног здра вља а на ини ци ја ти ву Ју го сло вен ског ле-
кар ског дру штва оба вље ни су пр ви из бо ри за Ле кар ску ко мо ру 1924.

Осни вач ка скуп шти на Ле кар ске ко мо ре за Бе о град, Зе мун и Пан че-
во одр жа на је 1930, а др Дра го љуб Сре те но вић је у ви ше на вра та би ран за 
се кре та ра Ле кар ске ко мо ре (био је и ге не рал ни се кре тар Са ве за ле кар-
ских ко мо ра) и уред ник ње ног Гла сни ка(13). Фор ми рао је ле кар ску ко ми си-
ју ко ја је об и шла по ли тич ке за тво ре ни ке у Срем ској Ми тро ви ци. Пре ко 
Ле кар ске ко мо ре ор га ни зо вао је сла ње па ке та шпан ским бор ци ма ко ји 
су се по сле сло ма Ре пу бли ке Шпа ни је по ву кли у Фран цу ску и слао зах-
те ве да се до зво ли њи хов по вра так у зе мљу. Ор га ни зо вао је при кљу че ње 
ле ка ра ста же ра Удру же њу ле кар ских ко мо ра. Реч ју. не пре кид но се бо рио 
за прин ци пе со ци јал не прав де. Го ди не 1933. на гра ђен је пр вом на гра дом 
на кон кур су бе о град ске оп шти не за рад Про бле ми здра вих ста но ва у ју го
сло вен ској пре сто ни ци. Од 1934. др Сре те но вић је био у Из вр шном од бо ру 
Ле кар ског син ди ка та Ју го сла ви је ко ји је пред Дру ги свет ски рат (1940) во-
дио проф. др Си мо Ми ло ше вић а у Упра ви је био и др Ве ли зар Ко са но вић 
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(пр ви вла сник ли ста Ле кар), је дан од нај и стак ну ти јих лич но сти ме ђу бе-
о град ским ле ви ча ри ма(13). 

Хап ше ње и смрт

Да на 26. де цем бра 1941. по ли циј ски ко ме сар Бо жи дар Бе ћа ре вић на-
ре дио је да се на пра ви за се да и из вр ши про ве ра у бол ни ци Бе о град ске 
тр го вач ке омла ди не а већ 27. де цем бра је др Сре те но вић ту про на ђен и 
пре ба чен у При твор ско оде ље ње Оп ште др жав не бол ни це – пи сме но је 
из ја вио ви ши по ли циј ски агент Жи во та Је ре мић. У до си јеу Спе ци јал не 
по ли ци је сто ји под За што је уве ден:

Идеј ни ко му ни ста и про па га тор ко му ни зма, из да вао ча со пи се ра ди 
ши ре ња ко му ни зма и др. Ста вљен у ло гор(3).

У За пи сни ку са са слу ша ња 26. фе бру а ра 1942. у Оде ље њу спе ци јал-
не по ли ци је Упрaве гра да Бе о гра да (са слу ша вао ре фе рент Гру ји чић), до-
ку ме нат 32. из до си јеа(3) сто ји: По сле бом бар до ва ња Бе о гра да оти шао сам 7. 
aприла уве че у Но ви Сад у Штаб I Ар ми је где сам био до де љен као ре фе рент 
са ни те та. Са Шта бом ар ми је по вла чио сам се до Са ра је ва, да би се по сле ка пи
ту ла ци је на ше вој не си ле по вра тио у Бе о град кра јем апри ла 1941, од мах се ја
вио на ду жност и остао на ду жно сти до 4. ју ла 1941. ка да сам по са ве ту ле ка ра 
до био бо ло ва ње и сту пио на бол нич ко ле че ње у бол ни цу Бе о град ске тр го вач ке 
омла ди не где сам остао до 14. ав гу ста(3). Од 17. ав гу ста до 6. ок то бра бо ра ви 
у Вр њач кој Ба њи на ле че њу у са на то ри ју му рад нич ког оси гу ра ња а по ро-
ди ца прак тич но све вре ме бо ра ви код род би не у Ужи цу. По по врат ку из 
Ба ње по сле кра ћег вре ме на, 27. но вем бра 1941. по но во од ла зи у бол ни цу 
Бе о град ске тр го вач ке омла ди не све до 27. де цем бра 1941. ка да сам од стра
не ор га на Упра ве гра да Бе о гра да пре се љен на При тво ре нич ко оде ље ње Оп ште 
др жав не бол ни це где сам остао све до при во ђе ња у при твор Упра ве гра да Бе о
гра да(3).

Ни је ус пе ла ин тер вен ци ја та да шњег ми ни стра здра вља др Јо ва на 
Ми ју шко ви ћа и др Сре те но вић мо ра да иде у ло гор на Ба њи ци. От кад је за
тво рен по ла Бе о гра да, рад ни ка и си ро ти ње мо ли за ње га, го во рио је по ли циј-
ски ко ме сар Бо жи дар Бе ћа ре вић.

У до ку мен та ци ји Ло го ра на Ба њи ци ко ја се чу ва у Исто риј ском ар хи-
ву Бе о гра да др Дра го љуб Сре те но вић се во дио под бро јем 4732. у књи зи 
4. где сто ји да је до ве ден у ло гор 3. мар та 1942, а стре љан 9. мар та 1942. у 
Ја јин ци ма. Пост хум но, но вем бра 1950. др Дра го љу бу Сре те но ви ћу до де-
ље на је Спо ме ни ца 41 (ред ни број 3011).

Из ван ред ни ко ме сар за пер со нал не по сло ве од лу чио је 18. ју на 1942. 
на осно ву Уред бе о укла ња њу на ци о нал но не по у зда них слу жбе ни ка (од-
но си се на др Дра го љу ба Сре те но ви ћа): От пу шта се из слу жбе и гу би сва 
сте че на пра ва. Да на 24. ју на 1942. Бо ле снич ка бла гај на Бе о град ске тр го-
вач ке омла ди не из ве сти ла је го спо ђу Је ли цу Сре те но вић да њен су пруг 
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као на ци о нал но не по у здан пот па да под Уред бу са ве та ко ме са ра о укла-
ња њу на ци о нал но не по у зда них слу жбе ни ка из јав не слу жбе, па се на 
осно ву ак та Упра ве гра да Бе о гра да об у ста вља ис пла та при на дле жно сти 
ње ном су пру гу као ше фу ле ка ра бо ле снич ке бла гај не. 

Уме сто за кључ ка

У кар то ну жи те ља Упра ве гра да Бе о гра да о Дра го љу бу Сре те но ви-
ћу да ти су по да ци: ле кар, Ју го сло вен, пра во слав не ве ре, ро ђен у На та лин-
ци ма 24. мар та 1897. од мај ке Ста ни је ро ђе не Про кић и оца Сре те на. Вен-
чан 6. но вем бра 1934. са Је ли цом Да ви до вац из Бе о гра да ро ђе ном 7. 7. 1911. 
у Бе о гра ду.

Има два си на: Зо ран (28. де цем бра 1936) и Ми о драг (4. aвгуст 1940)
При ја вљен 29.11.1926. nа адре си Петрoградска 11, а од 1.2.1932. Сте ва на 

Срем ца 16. 
По ро ди ца при ја вље на за себ но 13. мар та 1942(14).

Го ди не 1987. у Ле ка ру, ин фор ма тив ном ли сту Срп ског ле кар ског дру
штва иза шао је текст Спо мен на др Дра го љу ба Сре те но ви ћа – Пре 60 го ди на 
по кре нуо је лист Ле кар – а из пе ра та да шњег уред ни ка др Жар ка Ву ко ви ћа, 
а 2005. опет у истом ли сту Се ћа ње на др Дра го љу ба Сре те но ви ћа осни ва ча и 
уред ни ка Ле ка ра од истог ауто ра.

У Срп ском ле кар ском дру штву 10. де цем бра 2002. Сек ци ја за исто ри-
ју ме ди ци не по све ти ла је са ста нак успо ме ни на др Дра го љу ба Сре те но ви-
ћа, 60 го ди на по сле ње го ве по ги би је. Ме ђу при сут ни ма би ла је и ње го ва 
по ро ди ца: си но ви Зо ран и Ми о драг, сна ха Мар та и тро је уну ка.

Ове 2011. го ди не син др Зо ран Сре те но вић ауто ри ма ових ре до ва ка-
же: Ја во лим ка да се пи ше о мо ме оцу. Да нас љу ди гле да ју са мо се бе.

По ма га ње си ро ма шних и здрав стве но угро же них су гра ђа на, сту де-
на та и рад нич ке омла ди не ни је би ла ње го ва рад на оба ве за не го жи вот-
ни сми сао. Др Дра го љуб Сре те но вић це лог жи во та чи нио је љу ди ма са мо 
до бро.
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