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У бурној и богатој историји Ниша, царског Града, поред многих 

значајних обележја прошлости, отварање Пастеровог завода 1900. 

године, представља догађај од изузетног друштвеног и здравствено-

историјског значаја. Пастеров завод је никао као горућа потреба младе 

краљевине Србије, у тренутку када су заразне болести свих врста, 

заједно са беснилом и великим богињама, пристискале народ као 

морија. Друго, означавало је то и дубоко промишљен напор у хватању 

корака у домену здравствене културе са напредним народима ондашње 

Европе. 

 У 19 веку, веку прекокрета у медицини, отрића заснована на 

оснивачима имунологије и вакцинације Едварда Џенара и Луја 

Пастера, као и многих других научника,добијају у превенцији болести 

своје незаобилазно место. У Србији која се тек почела развијати као 

савремена држава,иако привредно неразвијена,политички 

нестабилна,изложена многим утицајима оних који су је хтели ставити 

под контролу, развијала се и стасавала интелигенција у свим 

областима, а посебно у медицини. 

Прве идеје о отварању Пастеровог завода  у Србији потекле су из 

цивилног, а реализоване од стране војног санитета тадашње Краљевине 

Србије. Тако је наш велики писац и лекар Лаза К. Лазаревић 1884. 

године упућен од стране Министарства унутрашњих дела у Беч да би 

изучио справљање  анималне лимфе ради вакцинације против великих 

богиња. Са истим задатком, у исту установу, Завод др Хајнриха, од 

стране војног санитета 1886. године упућен је и доктор Димитрије 



Герасимовић. Међутим, одлучношћу и великим залагањем пуковника 

Др Михајла Мике Марковића, начелника  Војног санитета Краљевине 

Србије, током 1899. године, а уз подршку Краља Милана Обреновића, 

започет је и реализован поступак доношења одлуке и формирања 

Пастеровог завода у Нишу. Такође, велике заслуге имао је доктор 

Љубомир Стојановић,цивилни лекар, у покретању питања отварања 

Првог вакциналног Завода у Србији. 

Иако је прва идеја била да се Завод формира, односно изгради на 

територији Београда није добијена сагласност управе ,,Вароши 

Београдске ,, која је при томе навела „да постоји опасност да микроби 

изађу из свог скровишта и нападну становништво“. Тада је донета 

одлука да Пастеров Завод буде изграђен у Нишу, узгред на 3 километара 

од тадашњег центра Града. Међутим, треба знати да је Краљ Милан 

одиграо најзначајнију улогу у избору Ниша јер су Обреновићи сматрали 

Ниш најзначајнијим упориштем и оба краља, Александар и његов отац 

Милан, углавном су боравили у Нишу, а све до 1903. године у више 

сазива заседала је и Народна Скупштина. У време отварања Пастеровог 

Завода Ниш је био, после Београда,највећи и најзначајнији град Србије 

са 25.000 становника. У Нишу је у том периоду већ постојало неколико 

здравствених установа, а пре свега Војна болница. 

Пастеров Завод у Нишу подигнут је као војна установа после 

доношења одлуке о формирању 7. јуна 1900. године, а званично је почео 

са радом 1. јануара 1901. године. За његовог првог сталног управника 

постављен је санитетски поручник доктор Драгутин С. Петковић. 

Краљевски српски Пастеров Завод у Нишу, како је у почетку 

називан, на оснивању је имао два Одељења: - вакцинално и 

антирабично.  

Како је записано,21. октобра 1900. године, једне кишне јесење 

вечери уз петролејску лампу без икаквих свечаности и у највећој 



тишини, пуковник доктор Михајло Мика Марковић извршио је прву 

трепанацију питомог зеца за добијање рабичног фикс вируса 

непоходног за заштиту од беснила.  

Године 1904. у Пастеровом заводу у Нишу инсталисано је прво 

бактериолошко Одељење а затим и прво дезинфекционо Одељење када 

је организован и први курс за дезинфекторе у Србији. Истовремено се 

приступило и припреми за отварање серотерапијског и хемијског 

одељења. Пастеров завод у Нишу се 1923. године преформира у 

Епидемиолошки завод а 1926. године у Хигијенски завод. 

Хигијенски завод је деловао и у области превентивне медицине до 

1957. године када  добија назива Завод за здравствену заштиту да би 

1996. године постао Институт за јавно здравље.  

Нека нам за сагледавање правих вредности отварања,рада и 

доприноса Пастеровог завода у Нишу послужи оцена коју је 

1923.године,приликом свечаности изнео ондашњи декан Медицинског 

факултета у Београду Проф др Ђорђе Јоановић: 

,,Установити Пастеров завод у Нишу значило је разумети важност 

и увидети значај будућности нове једне гране медицине – 

профилактичке медицине,која је тада тек била у својим првим 

зачецима.Тиме су наши предходници стекли трајну заслугу коју треба 

брижљиво чувати и ставили су наш народ у један ред са најкултурнијим 

нацијама света.Сем тога Пастеров завод у Нишу је и први Институт у 

Србији у коме се могла неговата и медицинска наука.Тако је он 

предњачио и Медицинским факултетима у нашој земљи,,. 

Хвала на пажњи! 

                                                   Проф др Бранислав Тиодоровић 

                                  В.Д.директора Института за јавно здравље Ниш

             

  


