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Но, ова Рентгенова открића, по рангу 
тачно једнака телескопу и микроскопу, његово 
гледање кроз непрозирну материју велике 
дебљине, његово снимање на осетљиву плочу 
предмета који су иначе невидљиви, била су 
тако лепа и очаравајућа, толико пуна обећања, 
да је престало свако уздржавање и сви су 
се бацили на задовољства размишљања и 
експериментисања. Кад би свака нова и вредна 
идеја наилазила на такав одјек! Једна једина 
година би тада била једнака читавом столећу 
прогреса. 

Никола Тесла, Електрикал Ривју  
(Electrical Review), 1. април 1896.





Јелена Јовановић Симић

 
ЗРАЦИ КОЈИ

НЕВИДЉИВО   
ПРЕТВАРАЈУ У

ВИДЉИВО  
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Вилхелм Конрад Рендген –  
Откриће х-зрака

Као ретко које откриће у историји науке, Рендгеново откриће x-зрака (1895) 
је непосредно по објављивању 1896. године доживело планетарну афирма-
цију и ушло у практичну примену у многим областима науке и технике, почев 
од медицине, на коју је имало суштински утицај, преко палеонтологије, 
археологије, историје уметности до индустрије. Лекари су по први пут без 
хируршког ножа могли да виде унутрашњост живог људског тела, да проуча-
вају рад појединих органа, локализују и с већом сигурношћу лече обољење 
или повреду ткива, а убрзо је откривено и да сами зраци имају терапијско 
дејство. Поред тога, Рендгенов проналазак је инспирисао научнике на даља 
истраживања која су довела до нових открића. Већ 1896. године, Анри Бекерел 
(Henri Becquerel) је открио радиоактивност, Томас Едисон (Thomas Edison) је 
изумео радиоскопију (посматрање унутрашњости тела помоћу флуоресцентног 
екрана), Михајло Пупин и Никола Тесла су открили поједина својства x-зрака и 
унапредили технику добијања рендгенских снимака, а Џозеф Томсон (Joseph J. 
Thomson) је 1897. открио електроне. Могућност увида у унутрашњост тела била 
је полазна основа за развијање нових метода биомедицинске визуализације 
у 20. и 21. веку, заснованих како на употреби x-зрака, тако и на коришћењу 
других физичких феномена.

Рендген је био први добитник Нобелове награде за физику (1901), која му 
је додељена „у знак признања за изузетне услуге које је пружио открићем 
изванредних зрака који су касније названи по њему”. Трећину новчаног дела 
награде, чији је износ био 150.000 шведских круна,1 тестаментом је завештао 
Универзитету Јулијус Максимилијан у Вирцбургу, на којем је у време открића 
предавао физику. Свој проналазак није заштитио патентом јер је желео да буде 
слободно коришћен на добробит целог човечанства. 

Обично се наводи да је Рендген x-зраке открио случајно, током експери-
мената са катодним зрацима, које су, иначе, научници у то време интензивно 
испитивали већ дуже од две деценије. На основу неких појава које су запажали 

1 У данашњој вредности око милион долара.

Вилхелм Конрад Рендген 
(Wilhelm Conrad Röntgen, 
1845–1923)

(Извор: wikimedia.org)
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приликом експеримената, поједини истраживачи су 
претпостављали да постоји још нека врста зрачења 
али је Рендген био први који га је препознао као 
посебну врсту и систематски га проучио. Основну 
апаратуру за експерименте чинили су електрос-
татичка машина или индукциони калем помоћу 
којих се добија струја високог напона (најчешће 
се користио Румкорфов калем) и стаклена цев 
са ниским притиском ваздуха на чијим су краје-
вима затопљене металне електроде – негативна 
катода и позитивна анода. Када се струја високог 
напона пропусти кроз цев, из катоде се ослобађају 
електрони и великом брзином се крећу ка супрот-
ном крају и аноди. Приликом њиховог судара са 
молекулима гаса, анодом или стакленим зидом, у 
цеви се запажа флуоресцентна светлост. Стаклене 
цеви за ове експерименте, којима је претеча била 
Гајслерова цев из 1857. године,2 имале су више 
модификација од којих је најпознатија и најчешће 
коришћена била Круксова цев.3 Пошто се све до 
открића електрона веровало да су атоми најмање, 
недељиве честице материје, научници су појаву 
флуоресцентне светлости – 1876. названу катодни 
зраци – покушавали да објасне на различите 
начине. Једни су веровали да су то електрично 
наелектрисани атоми, а други да је у питању нова 
врста електромагнетних таласа. Знало се, међутим, 
да зраци не пролазе кроз зид стаклене цеви и да 
скрећу у магнетном пољу.  

2 У питању је јонска цев са ниским притиском гаса коју је изу-
мео немачки дувач стакла и физичар Хајнрих Гајслер (Heinrich 
Geissler), на захтев физичара Јулијуса Пликера (Julius Plücker). 
Коришћена је за испитивање ефеката струје високог напона на 
различите гасове. Пошто је вакуум у цеви био низак, у њој се 
нису производили катодни зраци.  

3 Вилијам Крукс (William Crookes), енглески хемичар и физичар, 
направио је катодну цев тако што је повећао вакуум у Гајслеро-
вој цеви. Сличну цев је пре њега, 1869. године, конструисао не-
мачки физичар Јохан Хиторф (Johann Hittorf) и зато се Круксова 
цев назива још и Хиторф-Круксова цев.

Вилхелм Конрад Рендген је рођен 27. марта 
1845. у Ленепу (данас у саставу Ремшајда), 
у немачкој покрајини Вестфалији. Био је 
једино дете Фридриха Рендгена, трговца 
текстилом, и Холанђанке Констанце 
Шарлоте Рендген. Већи део детињства и 
младости провео је у Холандији, где су се 
Рендгенови преселили 1848. У Утрехту је 
похађао Техничку школу, из које је 1863. 
био искључен, пошто је одбио да открије 
име друга који је нацртао карикатуру 
професора у учионици. Без положеног 
матурског испита, школовање је успео 
да настави тек 1865, и то на Циришкој 
политехници, где матурско сведочанство 
није било услов за упис. Диплому 
машинског инжењера стекао је 1868, а 
наредне године је одбранио докторску 
тезу засновану на студијама гасова. 
Потом је постао асистент професора 
физике Аугуста Кунда (August Kundt), с 
којим је 1870. прешао на Универзитет у 
Вирцбургу. Испоставило се, међутим, да му 
због нерегуларног школовања тамошње 
универзитетске власти нису одобриле 
статус предавача, па је после две године 
отишао у Стразбур, где је као приватни 
доцент до 1874. предавао на универзитету. 
Године 1875. предавао је у Хохенхајму, 
затим поново у Стразбуру (1876–1878) и 
Гизену (1879–1888). У Вирцбург се вратио 
1888. и био директор Института за физику и 
ректор Универзитета (1893/94). Од 1900. до 
1920. предавао је на Универзитету Лудвиг 
Максимилијан у Минхену. 

Рендген је поред Нобелове награде за 
физику (1901) био добитник и Румфордове 
медаље Краљевског друштва у Лондону 
(1896). За пoчасног грађанина Вирцбурга 
изабран је 1921. Са супругом Бертом имао је 
усвојену кћерку Јозефину Берту. Преминуо 
је 10. фебруара 1923. у Минхену, а сахрањен 
је у породичној гробници Рендгенових у 
Гизену. 
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Хајнрих Херц (Heinrich Herz) је 1892. открио да 
катодни зраци пролазе кроз парче алуминијум-
ске фолије постављено унутар цеви, након чега 
се поставило питање њихове продорне моћи 
и могућности простирања у ваздуху. Херцов 
асистент Филип Ленард (Phillip Lenard) је затим 
конструисао цев са малим „прозором” од алуми-
нијума. Приликом огледа које је 1894. изводио у 
замраченој просторији, при чему је цев покривао 
тамним картоном, Ленард је запазио да зраци 
(светлост) излазе кроз алуминијумски „прозор”. 
Помоћу флуоресцентног папира успео је да измери 
да се кроз ваздух простиру у дужини од осам 
центиметара. Приметио је, међутим, да је дошло 
и до пражњења електроскопа4 који је од цеви 
био удаљен око тридесетак центиметара. Ленард 
ту појаву није умео да објасни, а њу су, у ствари, 
изазвали тада још непознати х-зраци. 

У октобру наредне, 1895. године, Рендген је 
започео испитивања катодних зрака. Експеримен-
те је такође вршио у мрачној просторији, са цеви 
покривеном црним картоном, а за испитивање 
продорности катодних зрака припремио је папир 
премазан баријум-платиноцијанидом (називао га 
је флуоресцентни екран). Осмог новембра 1895. 
запазио је необичну појаву: флуоресцентни екран, 
који је још био неупотребљен и који је био удаљен 
од  цеви око једног метра, почео је током експери-
мента да светли. Пошто је знао да катодни зраци 
не пролазе кроз стакло, Рендген је схватио да су у 
цеви, осим катодних зрака, створени и неки други, 
непознати и невидиљиви зраци који имају моћ да 
прођу кроз стакло и картон и да се простиру на 

4 Инструмент за откривање присуства електричног наелектри-
сања. 

Вест о открићу х-зрака први је у свету, 5. јануара 1896, 
објавио бечки дневни лист Штампа (Di Presse), у 
чланку „Сензационално откриће“.

(Извор: assets.diepresse.com)

Лабораторија Вилхелма Конрада Рендгена на 
Универзитету у Вирцбургу у којој је пронашао х-зраке.

(Извор: commons.wikimedia.org)
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већој раздаљини од катодних зрака. Назвао их је 
х-зраци, према математичком симболу за непозна-
то, јер није могао тачно да одреди њихову природу. 
Најпре је претпоставио да су то „лонгитудиналне 
вибрације у етру”, али је убрзо постао уверен да су 
идентични светлосним таласима чија је природа 
трансверзална. Наредних неколико недеља грозни-
чаво је испитивао својства нових зрака: продорност 
кроз различите материјале, деловање на фотограф-
ске плоче и различите флуоресцентне екране, 
понашање у магнетном пољу и друго. Између цеви 
и флуоресцентног екрана постављао је предмете од 
дрвета, папира, метала, стакла и других материја-
ла, затим чаше с водом и растворима соли метала, 
и посматрао је њихове сенке на екрану. На основу 
интензитета сенки закључивао је да ли и у којој 
мери зраци продиру кроз испитивану материју. 
Уочио је да продорност зрака зависи од дебљи-
не и густине материјала, те да је оловна плоча 
дебљине 1,5 cm практично непропусна. Утврдио је 
да зраци не скрећу у магнетном пољу и на основу 
тога закључио да нису идентични са катодним 
зрацима, већ да настају при судару катодних зрака 
са зидом цеви. Када је зрачењу изложио своју 
шаку, на екрану је видео „тамније сенке костију 
у само благо тамној сенци шаке”. Пронашао је, 
такође, да су суве фотографске плоче осетљиве на 
х-зраке, чак и у неотвореним кутијама, и да се могу 
употребити за снимање предмета помоћу х-зрака. 
Тако је 22. децембра снимио шаку своје жене, а 
затим и комплет лабораторијских тегова у затво-
реној кутији, компас, калем са изнутра намотаном 
жицом, довратак у лабораторији, залемљене траке 
цинка и друге предмете. Резултате истраживања 
изложио је у раду („претходном саопштењу”) под 
насловом „О једној новој врсти зрака” („Uеber eine 
neue Art von Strahlen“), који је 28. децембра 1895. 

Снимак шаке Берте Рендген, први рендгенограм који је 
начинио Вилхелм Конрад Рендген 22. децембра 1895. 
године

(Извор: Wellcome Library no. 32971i, wellcomecollection.org)
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објављен у часопису Физичко-медицинског друштва (Physikalisch-Medizinische 
Gesellschaft) у Вирцбургу. Рендген је у тексту набројао снимке које је израдио, 
али их није публиковао и убрзо је схватио да је пропустио прилику да докумен-
тује своје откриће. Зато је снимке, заједно са сепаратима рада, 1. јануара 1896. 
године послао неколицини колега, међу којима је био и Франц Екснер (Franz S. 
Exner), професор физике у Бечу.5 Екснер је снимке показао својим пријатељи-
ма, а један од њих је био син уредника најутицајнијег бечког дневног листа 
Штампа (Die Presse). Петог јануара 1896. у том листу је освануо први икада 
објављен чланак о овом епохалном проналаску, насловљен „Сензационално 
откриће”. Моћ штампе, у то време најутицајнијег масовног медија, одмах се 
показала на делу – вест је у року од неколико дана обишла свет и изазвала 
узбуђење како у научним круговима, тако и у јавности. Појединим истражива-
чима, који су својим изумима и запажањима допринели познавању катодних 
зрака, било је криво што их Рендген није споменуо у свом раду. Ленард, 
чија истраживања јесте споменуо, испрва му је честитао, али је касније, 
опхрван љубомором, изјавио да је х-зраке могао да открије „свако”, уколико 
је користио његову цев и при томе био довољно пажљив. Међутим, Рендген 
је први схватио да је произвео зраке који се разликују од катодних, именовао 
их, утврдио поједина њихова својства, направио прве снимке, од којих се као 
најважнији показао онај медицински, и објавио свој проналазак. 

И док се светом ширила „рендгенска грозница” – у бројним лабораторијама 
су вршени огледи са х-зрацима, организоване су демонстрације пред публи-
ком, објављивани су бројни чланци и научни радови – Рендген, који није волео 
јавне наступе, одбијао је готово све позиве за предавања. У јануару 1896. 
приказао је снимке на састанку Друштва физичара у Берлину; једну демон-
страцију експеримента извео је на двору, на позив цара Вилхелма II, а другу на 
састанку Физичко-медицинског друштва у Вирцбургу. Том приликом је усвојен 
предлог професора Алберта Келикера (Albert Kölliker), чувеног анатома и 
физиолога, да х-зраци понесу назив рендгенски зраци. Рендген је објавио још 
свега два саопштења о х-зрацима и после 1897. потпуно је обуставио рад на том 
пољу.

5 Осим Екснера, то су били Лорд Келвин (William Thomson Lord Kelvin) у Глазгову, Емил Варбург (Emil 
Gabriel Warburg) у Берлину, Франц Шустер (Franz Arthur Friedrich Schuster) у Манчестеру, Анри Поен-
каре (Henri Poincaré) у Паризу и Хендрик Лоренц (Hendrik Antoon Lorentz) у Лајдену. Касније је исти 
материјал послао и бројним колегама у Немачкој.
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Николa Теслa –  
Високи потенцијали – јаснији снимци – 
снимање на већим раздаљинама 

Када је у јануару 1896. сазнао за Рендгеново откриће, Никола Тесла је 
схватио да је крајем 1894, током испитивања дејстава флуоресцентне светлос-
ти, и сам био на путу проналаска х-зрака. У експериментима је користио један 
од својих високофреквентних трансформатора, Круксову цев и фотографску 
плочу. Испоставило се да је на неким плочама које су у удаљеном крају лабора-
торије стајале неотпаковане у кутијама дошло до оштећења емулзије. Тесла је 
приметио ту чудну појаву али се није потрудио да открије њен узрок. Пропустио 
је да види, како је касније рекао, оно што би неко други на његовом месту 
„можда опазио”, а даља истраживања је морао да прекине на неко време због 
пожара у којем је 18. марта 1895. страдала његова лабораторија. Зато се, чим је 
чуо за Рендгеново откриће, с великим ентузијазмом посветио „истраживању 
природе” х-зрака и „усавршавању средстава за њихову производњу”. Између 
11. марта 1896. и 11. августа 1897. године објавио је десет радова (свих десет у 
часопису Електрикал Ривју), у којима је детаљно описао своје експерименте и 
изнео своја запажања и закључке. 

У погледу природе х-зрака, Тесла је од првог дана био чврсто убеђен да их 
чине материјалне честице, а не таласи у етру, како су мислили други истражи-
вачи.6 Своје убеђење је заснивао на запажању да се на месту изласка зрака 
из цеви запажају ситни дефекти на стаклу. Није био сигуран ког су порекла 
те честице, а његово размишљање да је у питању „растварање материје у 
неки непознат примарни облик” као да је прејудицирало откриће електрона и 
фотона. Сматрао је, такође, да су и катодни зраци састављени од честица, те да 
најјачи х-зраци настају на месту првог судара катодних зрака било са анодом, 
неким телом унутар цеви или са њеним стакленим зидом. Насупрот Рендгену, 
који је тврдио да се х-зраци не одбијају, утврдио је, и фотографијама докумен-
товао, њихово својство одбијања. 

6 Данас се зна да рендгенски зраци припадају спектру електромагнетног зрачења.

Никола Тесла  
(1856–1943)

(Извор: Музеј Николе Тесле, 
VI / V, 10)
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Тесли је од почетка изучавања х-зрака било јасно 
да квалитет слика које се добијају на екрану или на 
фото-плочи зависи од јачине катодних зрака, а да 
је за добијање катодних зрака јаког интензитета 
потребна струја високог напона и високе фреквен-
ције. Осим тога, уочио је да коришћење високих 
потенцијала знатно смањује време излагања тела 
зрачењу приликом снимања, као и да омогућава 
деловање зрака са много већих растојања, што 
се показало врло важним за употребу зрачења 
у медицини. У експериментима је зато користио 
свој резонантни трансформатор са варничним 
пражњењем кондензатора, а такође је конструисао 
и посебну цев која је била прилагођена примени 
високих потенцијала.

И Рендген је испробао Теслин трансформатор 
у својим експериментима и своја запажања је 
публиковао у свом другом саопштењу 9. марта 
1896. године. Установио је да употреба Теслиног 
трансформатора има три предности: цев се мање 
загрева, вакуум у њој се дуже одржава, а добијени 
х-зраци су јачег интезитета. Већ 1897, компанија 
Рајнигер, Геберт и Шал (Reiniger, Gebbert & Schall, 
касније у саставу компаније Сименс (Siemens), иначе 
први произвођач рендгенске опреме у Европи, у 
понуди је, поред „комплетног Рендген-инструмен-
таријума”, имала и „Теслине инструменте за генери-
сање рендгенских зрака за образовне установе”. 

Рендгенограм главе, снимак Николе Тесле из 1896. или 
1897. године

(Извор: Музеј Николе Тесле, VI /II, 121)

Рендгенограм стопала у ципели, снимак Николе Тесле 
из 1896. или 1897. године

(Извор: Музеј Николе Тесле, VI /II, 123)
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Из каталога производа предузећа Рајнигер, Геберт и Шал (1897) – комплетан прибор за рендгенску 
апаратуру (лево) и „Тесла-инструментаријум за генерисање рентген-зрака” (десно).

(Извор: Elektromedizin. Apparate und Ihre Handnabung, sechste Auflage. Erlangen: Reiniger, Gebbert & Schall,1897)

На основу сопственог искуства и искустава својих сарадника, Тесла је описао 
и ефекте рендгенских зрака на људски организам. Он и његови сарадници су 
запазили да се при дужем излагању главе јаком зрачењу јављају поспаност, 
смирење, осећај топлоте у горњем делу главе и утисак да време брзо пролази. 
Тесла је помишљао и да би престанак дуготрајног кашља и побољшање општег 
здравственог стања, које је лично искусио током експеримената, такође 
могли да буду последица дејства х-зрака, а био је прилично уверен да ће се у 
будућности доказати и њихова бактерицидна моћ. Најподробније је разматрао 
дејство зрачења на кожу и несумњиво је међу првима описао радијацио-
ни дерматитис – оштећења коже која настају код озрачивања (црвенило, 
запаљење, пликови, крварење, некроза ткива). У сврху заштите, конструисао 
је заклоне од алуминијумских плоча и алуминијумске мреже, са уземљењем. 
Међутим, насупрот данас увреженом мишљењу да је Тесла први уочио штетни 
потенцијал х-зрака, он је оштећења коже приписивао другим узроцима. 
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Велики осцилатор намењен експериментима са бежичним преносом, производњи 
рендгенских зрака и научном истраживању. Никола Тесла је овај свој изум приказао 

пред Њујоршком академијом наука 1897. године.

(Извор: Музеј Николе Тесле, VI /II, 19)
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Румкорфов калем, шездесете године 20. века

(Извор: Музеј науке и технике, Студијска збирка)
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„По мом мишљењу”, написао је у једном од својих радова, „експеримента-
торе не треба да обесхрабрује у истраживањима Рендгенових зрака страх од 
отровног или уопште штетног дејства јер изгледа да је разумно закључити да 
би били потребни векови да се накупи довољно такве материје која би озбиљно 
угрозила животни процес неког лица”. Оштећења коже, објашњава, „нису 
последица Рендгенових зрака, већ долазе више од озона који се развија у 
додиру са кожом”, а „одговорност такође пада, у мањој мери, на азотну кисели-
ну”. Тесла јесте препоручио опрез приликом употребе х-зрачења, посебно јер 
је предвиђао да ће бити конструисани „нови апарати, способни да развијају 
зрачења неупоредиво веће снаге”, али је сматрао да је тело неопходно зашти-
тити од електростатичких ефеката који настају приликом рада рендгенске 
апаратуре, а не од самог рендгенског зрачења.

Рендгеново писмо Николи Тесли од 20. јула 1901. 
године, у којем изражава захвалност за послате 
фотографије „дивних пражњења”. „Када бих само 
знао”, пише још, „како правите такве ствари!”. 
Пошто се ни Тесла ни Рендген у то време више нису 
бавили х-зрацима, највероватније су у питању биле 
фотографије пражњења трансформатора огромне 
снаге који је Тесла конструисао 1899. у Колорадо 
Спрингсу. Фотографије трансформатора у раду послао 
је пријатељима, између осталих Круксу и лорду 
Келвину, а вероватно и Рендгену. 

(Извор: Музеј Николе Тесле CXLIV, K1 144, 152 А)

Концепт телеграма Николе Тесле у којем изражава 
„дубоко саучешће поводом смрти познатог 
проналазача који је обичним људима открио нове и 
очаравајуће светове”. Телеграм је упућен поводом 
Рендгенове смрти, вероватно његовој кћерки.

(Извор: Музеј Николе Тесле CXLIV, K1 144, 151 А)
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Михајло Пупин –  
Техника појачања рендгенске слике  
и секундарно рендгенско зрачење

Један од пионира у области радиологије био је и велики српски научник 
Михајло Пупин. У време Рендгеновог открића он је био професор математичке 
физике на Универзитету Колумбија у Њујорку и један од не баш многобројних 
научника који су у Америци истраживали катодне зраке. Тим проблемом 
је почео да се бави 1888. у Берлину, за време усавршавања и припремања 
докторске тезе. Будући да је имао потребну апаратуру, Пупин је већ у јануару 
1896. започео испитивања х-зрака. У својој аутобиографији каже да је „јуриш 
на експерименте са х-зрацима” у Америци подсећао на време Златне грознице, 
те да је морао да се закључава у лабораторији јер су га новинари и лекари 
даноноћно опседали. „Лекари су ми”, наводи, „доводили све могуће богаље да 
бих им снимао кости или их испитао помоћу флуоресцентног екрана”. Прили-
ком снимања шаке једног пацијента којег му је послао извесни доктор Бул 
(Bull), Пупин је дошао на генијалну замисао. Наиме, пацијент, повређен у лову, 
имао је у левој шаци „скоро сто малих сачми” и био је толико „слаб и нервозан” 
да није могао да издржи снимање од једног сата, колико је било потребно да 
би се добио снимак на фотографској плочи. Помоћу неколико „изванредних” 
флуоресцентних екрана, које му је послао његов пријатељ Томас Едисон, Пупин 
је врло јасно видео зрнца сачме. Закључио је да је „комбинација очију и екрана 
осетљивија од фотографске плоче” и одлучио да направи другачију „комби-
нацију”, овог пута екрана и фотографске плоче. Замисао је била одлична јер је 
успео да направи врло добар снимак, и то за само неколико секунди! Уз помоћ 
снимка, доктор Бул је успешно обавио операцију. Пупин је навео да је то била 
„прва слика добијена помоћу х-зрака на овај начин, и прва операција извршена 
у Америци у којој се према фотографији одлучивало о току операције”, те да 
се „све то десило почетком фебруара 1896. године”. Пупинов проналазак био 
је претеча касније развијених појачивача рендгенске слике, који су и данас 
неизоставни део рендгенске опреме.

Михајло Идворски Пупин 
(1954–1936)

(Извор: sh.wikipedia.org)
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Откриће секундарног зрачења је други важан 
Пупинов допринос радиологији, како на пољу 
теоријске физике зрачења, тако и на практичном 
пољу, јер је нашао примену у развијању заштите 
од х-зрака. Пупин је секундарно зрачење открио 
током испитивања рефлексије и рефракције х-зра-
ка, и о томе је 6. априла 1896. известио Њујоршку 
академију наука. „Свака материја изложена дејству 
х-зрака постаје радијатор тих истих зрака”, стајало 
је у његовом допису, који је касније публикован 
у часописима Сајенс (Science) и Електрисити 
(Electricity). 

Пупинова интензивна истраживања рендгенских 
зрака нагло су прекинули догађаји у његовој 
породици. Четрнаестог априла 1896. оболео је 
од тешког запаљења плућа, и како је записао у 
аутобиографији, за време грознице су га прогања-
ле „страшне зелене флуоресцентне вакуумске 
цеви, х-зраци, флуоресцентни застори, скелети 
руку, стопала и ребара”. Пупинова супруга, која га је 
неговала, такође се разболела и убрзо преминула. 
Пупин се више никада није бавио х-зрацима. 

Фотографија шаке пацијента са оловним сачмама коју 
је Пупин снимио х-зрацима, уз помоћ флуоресцентног 
екрана, 1896. године.

(Извор: Пупин – од физике ка духовној реалности, прир. 
Александра Нинковић Ташић. Београд: Историјски музеј Србије, 
2016)
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Гасне (јонске) цеви коришћене су за произ-
водњу x-зрака све до двадесетих година 20. 
века. Из употребе их је потиснула термое-

лектронска цев коју је 1913. конструисао Вилијам 
Кулиџ (William D. Cooledge). Електроне у гасној 
цеви су из хладне катоде ослобађали позитивни 
јони који су је бомбардовали, док се у термоелек-
тронској цеви електрони ослобађају из загрејане 
катоде. Да би се електрони усмерили ка жижи, 
катода, која је била начињена од волфрамске жице 
у виду спирале, била је у Кулиџовој цеви поставље-
на у параболном огледалу од молибденског листа, 
као у металној чашици. Катода је повезана са два 
трансформатора, нисконапонским и високонапон-
ским. Нисконапонски трансформатор је загрева, 
и када температура пређе 1.600°C катода почиње 
да емитује електроне. Струја из високонапонског 
трансформатора сабија електроне у густ млаз. 

Анода је мета за електроне, који је приликом 
бомбардовања веома загревају. То је био разлог 
зашто су јонске цеви имале релативно кратак век. У 
Кулиџовој цеви анода је била од метала са високом 
тачком топљења, као што су платина и волфрам, а 
такође се и хладила (ваздухом, водом или уљем). 

Када се на рендгенском апарату после ниског 
укључи коло високог напона, у рендгенској цеви 
почиње да тече струја засићења. То значи да сви 
електрони ослобођени из катоде бомбардују 
аноду и тада се производе рендгенски зраци. При 
нижој волтажи, мање од 0,1% кинетичке енергије 
електрона претвара се у рендгенске зраке, а 99,9% 
у топлоту; на 100 kV око 1% кинетичке енергије се 
претвара у рендгенске зраке. 

Рендгенска цев Reiniger, Gebbert & Schall из двадесетих 
година 20. века; поклон породице Бошковић из Руме 
(2016).

(Извор: Музеј науке и технике, Збирка медицинске технике, инв. 
бр. МНТ.Т:11.1.400)

Рендгенска цев Philips, са ротирајућом анодом и 
омотачем од литијум-берилијум-бора из седамдесетих 
година 20. века; поклон проф. др Бранислава Голднера 
(2012)

(Извор: Музеј науке и технике, Збирка медицинске технике, инв. 
бр. МНТ.Т:11.1.398)
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Стварање x-зрака у рендгенској цеви

Струја високог напона 
 убрзава електронеЗагрeјана катода емитује 

 електроне

Рендгенски зраци настају  при 
судару електрона са анодом

Катода

Анода

Да би рендгенски снимци били оштри, електронски млаз цеви треба да 
буде згуснут на што мању површину како би жижа на аноди била што мања. У 
циљу смањења жиже, а уједно и заштите аноде од прегревања и од оштећења 
које на њој изазива млаз електрона који је бомбардује, 1929. је конструисана 
ротирајућа анода у облику прстена. Приликом обртања аноде, под удар 
електронског млаза увек долази нова површина. 

За разлику од јонских цеви које нису имале никакву физичку заштиту, савре-
мене цеви су смештене у оклоп од порцелана са додатком олова. На оклопу 
се налази „прозор” са застором који се отвара да пропусти сноп рендгенских 
зрака. На тај начин су пацијент и медицинско особље додатно заштићени од 
дејства зрачења. 

Л и т е р а т у р а
Magarašević, Mileta i saradnici. Radiologija, III izdanje. Beograd: zavod za stručno 
usavršavanje i izdavačku delatnost „Beograd”, 1987.
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Први чланци о Рендгеновом открићу х-зрака 
појавили су се у српској штампи почетком 
1896. У фебруарском броју Народног 

здравља, здравствено-популарног додатка Српског 
архива за целокупно лекарство, органа Српског 
лекарског друштва, у рубрици „Новости” објављен 
је кратак, непотписан текст под насловом „Рентге-
нови зраци”, који је вероватно написао уредник 
листа, доктор Јован Данић:

Немачки научењак Рентген изнашао је неку особиту 
врсту светлосних зракова, који продиру и кроз 
непровидне материје. На основу тог проналаска 
изнашао је начин, да се и кроз непровидне зидове 
могу фотографисати предмети извесне врсте. То 
је важно за лекаре – с тога, што се тим начином 
у неколико може фотографисати и унутрашњост 
тела, те ћемо ускоро моћи видети и промене 
унутарних органа и делова. 

Вест је свакако била запажена у Српском лекар-
ском друштву, али у записницима са састанака 
Друштва објављиваним у Српском архиву дискусија 
на тему рендгенских зрака се не појављује све до 
почетка 1898. године. У међувремену је у часопи-
су објављено неколико чланака преузетих из 
иностраних медицинских листова. Први од њих, 
штампан у мајској свесци 1896. године, био је „О 
Рентгеновим зрацима при дијагнози унутрашњих 
болести – од професора Д-р Е. Грунмаха”,1 а затим 
су уследили „Roentgen – ови зраци у ветеринарској 
пракси – превод из The veterinarian” доктора Антона 
Коблишке, ветеринара (јулска свеска 1897. године) 
и „О упливу Х зракова на мрежицу ока – H. Dor. 
Руски Весник Офталмологије за децембар 1897. г.” (у 
јануарској свесци 1898, вероватно превод доктора 
Ђорђа Нешића). 

1 Емил Грунмах (Emil Grunmach, 1849–1919) је био професор у Бер-
лину, интерниста, хирург и радиолог, један од пионира радиоло-
гије, оснивач првог рендгенског института у Болници Шарите. 

Први чланак о Рендгеновом открићу х-зрака објављен 
у Српским новинама 9. [21] марта 1896. године.

(Извор: https://digitalna.nb.rs) 
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Званичне Српске новине су у броју од 9. [21] марта 
1896. објавиле чланак „Рентгенови х – зраци”, 
преузет из листа Сеник – Илустовани породични 
лист (Die Gartenlaube – Illustriertes Familienblatt), у 
преводу Павла В. Вујића.2 Поред Рендгенове биогра-
фије, описа апаратуре и поступка којим је дошао 
до открића, у чланку је објашњен и значај х-зрака 
за природне науке уопште, а посебно за њихову 
практичну примену у медицини. Тим је проналаском, 
каже се, „одиста и лако изнаћи, и јасно одредити 
све промене: као задебљања и слом костију, а исто 
тако тим путем лекар је у стању да тачно одреди 
и положаје страних тела која су ма којим начином 
допрла у унутрашњост организма (игала, заломље-
них ножева, танади итд). [...] Готово је сигурно да 
ће се тим путем моћи и бешични и жучни камен 
определити, а још више усавршен, моћи ће нам зар 
тај проналазак дићи завесу тајанствености и са кроја 
свију наших унутрашњих органа који су до сада 
били, па и сада су још њоме покривени”. 

У истим новинама, у броју од 28. марта [6. априла], 
појавио се и чланак „Најновији Едисонов прона-
лазак” (непотписан, али не преузет, већ приређен 
на основу написа у америчкој штампи), у којем је 
реч о Едисоновом проналаску рендгеноскопије 
(флуорографије): „Едисон је нашао пута и начина 
да помоћу Рентгенових зрака види простим оком 
све органе човечијег тела, нарочито срце и плућа”. 
Флуоресцентни екран Едисон је изумео с циљем „да 
учини фотографију излишном” и тако убрза процес 
дијагностиковања. Рендгеноскопија је нашла 
широку примену али се показало да није истиснула 
рендгенографију.

2 Павле В. Вујић био је наставник природних наука у средњим школама; 1882. и 1883. предавач у Горњомилановачкој гимназијској реалци; 
1892. објавио је стручни рад „Општи спољни услови по живот биља, по Сакс-у и др.” (у Отаџбини и као сепарат), а у Просветном гласнику 
1895. и 1896. објављивао је чланке и преводе текстова из природних наука.

Прва брошура о Рендгеновом открићу 
на српском језику: Јован П. Панаотовић. 
Рентгенови Х-зраци. Нови Сад: Срп. 
штампарија Дра. Свет. Милетића, 1896. 

(Извор: Библиотека Матице српске)
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Током 1896. објављено је још неколико чланака које су приредили професори 
природних наука – Павле В. Вујић, Јеленко Михаиловић3 и Јован П. Панао-
товић4. Вујићев чланак „Професор Рентген и нови Х-зраци (из Ueb. L. и M)” 
публикован је у мартовској свесци Просветног гласника, у рубрици „Научни 
прилошци”; Јеленковићев у априлској свесци Дела – листа за науку, књижев-
ност и друштвени живот, у рубрици „Научна хроника” („Рентгенови зраци 
(фотографија невидљивог), извео Јеленко Михаиловић, професор, по P. Spies-u, 
Lenard-u, Petit-u, C. Flammarion-u и другима”), а расправа Јована П. Панаото-
вића „Рентгенови Х- зраци”, штампана прво у новосадској Застави, објављена 
је 1896. и као засебна брошура под истим насловом. 

Женски свет – лист добротворних задруга Српкиња, који се такође издавао 
у Новом Саду, у свесци из августа 1896. донео је важну вест: испитивањем 
рендгенских зрака бави се и „Србин у Америци Никола Тесла”. Радове и 
открића Михајла Пупина тадашња штампа није поменула, а данас је практично 
непознато да је 1896. и Јован Панаотовић у Берлину вршио огледе са х-зра-
цима и направио неколико рендгенских снимака. Овдашњи природњаци се 
у то време, можда услед недостатка опреме, нису упуштали у испитивања 
х-зрака. „Балкан ћути”, прокоментарисао је Панаотовић у својој расправи док 
је описивао успехе који су на том пољу постигнути у европским земљама. Али 
већ наредна година донела је промену јер су у Краљевину Србију стигла два 
рендгенска апарата,5 један у Београд, а други у Шабац.

3 Јеленко Михаиловић (1869–1956) је био један од утемељивача сеизмологије у Србији, професор Фи-
лозофског факултета, хонорарни професор Пољопривредно-шумарског факултета, писац уџбеника 
из физике, метеорологије, спектроскопије и других области, популаризатор науке.

4 Јован П. Панаотовић (1868 – ?) је био хемичар, доктор наука (Росток, 1896), асистент на Пољоприв-
редној академији Универзитета у Бону (1895), затим на Универзитету у Гетингену (1898) и у Берлину 
(1899). У Србији је 1908. радио као хемичар у Техничком одсеку Војнотехничког завода, а 1909. у Упра-
ви барутане у Обилићеву. Државну службу је напустио 1910. Бавио се историјом индустрије, питањи-
ма осветљења и фотографијом. 

5 За апарате који су били у употреби првих година по открићу х-зрака можда би било прикладније 
користити реч апаратура. Све компоненте „апарата” су се независно једна од друге могле упо-
требљавати и за друге сврхе, на пример, за експерименте који нису у вези са рендгенским зрацима; у 
поређењу са каснијим апаратима, цела апаратура је била далеко једноставнија и мањих димензија, а 
први стативи су се појавили 1898. Цена апаратуре је 1896. била око 1.000 марака или 600 аустријских 
форинти, што је одговарало износу од око три месечне плате лекара у државној служби у Краљевини 
Србији. Данас би то било око 6.700 евра.
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Први рендгенски апарати у Србији 

У литератури о историји радиологије и историји Шапца, најчешће се наводи да 
је први рендгенски апарат у Србију донео доктор Аврам Винавер, приватни лекар 
у Шапцу, отац познатог новинара и књижевника Станислава Винавера. Купио га 
је у Бечу, према већини извора 1897. године, али се као година набавке помиње 
и 1899. Тачан податак нисмо пронашли у архивској грађи, а годину набавке 
апарата ни сам Винавер није споменуо у радовима које је 1904. излагао на Првом 
конгресу српских лекара и природњака у Београду. На конгресу је учествовао са 
три рада, од којих су два била из области радиологије. Теме су биле „Дијагно-
стичка важност Рентгенових зракова код болести плућа, нарочито код почетне 
туберкулозе” и „Пет година лечења Рентгеновим зрацима”. У другом раду је 
представио своја запажања и резултате лечења 62 пацијента, од којих је већина 
лечена од кожних болести, а мањи број од карцинома и трахома. Из самог насло-
ва се закључује да је Винавер почео да користи х-зраке за лечење 1899, али то 
не искључује могућност да се одраније бавио рендгенском дијагностиком. Било 
како било, неоспорне су чињенице да је Аврам Винавер био први приватни лекар 
у Србији који је поседовао рендгенски апарат; да је први међу српским лекарима 
сам вршио рендгенска снимања, примењивао рендгенску терапију и спроводио 
„клиничка” испитивања, те да је на основу сопствених запажања и резултата 
рада објавио прве стручне радове из радиологије.6

6 Први је био приказ једног пацијента оболелог од еритематозног лупуса, објављен по жељи аутора 
као „претходно обавештење“ у Српском архиву 1902. године.

Др Аврам Винавер  
(1865–1915),  
приватни лекар у Шапцу, 
власник првог приватног 
рендгенског апарата 
у Србији. Портрет са 
заједничке фотографије 
учесника Хируршке 
секције Првог конгреса 
српских лекара и 
природњака 1904. године.

(Извор: Музеј науке и 
технике, Збирка Музеја 
Српског лекарског 
друштва)

Кућа у Шапцу у којој је 
живео и радио др Аврам 

Винавер. Рендгенски 
апарат је био смештен 

у кућици поред ње 
(означена стрелицом).

(Извор: Jedan vek radiologije u 
Srbiji 1895–1995)
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За разлику од „шабачког”, „београдски” апарат се у литератури много ређе 
спомиње. Набављен је  на иницијативу санитетског пуковника др Михајила 
Мике Марковића, дугогодишњег, веома цењеног начелника Војног санитета, 
који је у војну здравствену службу увео многе новине, основао прву превен-
тивно-медицинску установу у Србији – Пастеров завод у Нишу (1900) и започео 
изградњу модерног комплекса Војне болнице у Београду („Стара војноме-
дицинска академија”, данас у саставу Клиничког центра Србије). Марковић 
је рендгенски апарат набавио за Војну болницу, али се испоставило да је за 
његов рад потребна струја из градске електричне мреже на коју болничка 
зграда још увек није била прикључена. Због тога, а вероватно и зато што у 
болници није било лица које би умело њиме да рукује, апарат је инсталиран у 
Институту за физику Велике школе и поверен на руковање Ђорђу Станојевићу, 
професору физике и директору Института. Иако у власништву Војног санитета, 
апарат је био на располагању свим лекарима. Станојевић је вршио снимања 
пацијената које су му упућивали или доводили лекари и сам је израђивао 
снимке (иначе се пасионирано бавио фотографијом). Пошто је у једној молби 
упућеној министру просвете 15. [27] маја 1899. написао да „испитивања помоћу 
Рентгенових зракова” врши већ две године, средина 1897. године могла би се 
одредити као најприближније време почетка рада „београдског” апарата. Исту 
годину наводи и Марковић у својим успоменама,7 тако да се поуздано може 
тврдити да су се рендгенски зраци у Србији користили у сврхе медицинске 
дијагностике непуне две године од њиховог открића. 

Пошто сам из страних научних медицинских списа и новина видео, од колике је 
огромне вредности проналазак Рентгенових зракова за хирургију, и од колике ће 
можда у будуће бити и за интерну медицину, набавио сам још 1897. год. Рентгенов 
апарат. Немајући електричну инсталацију у београдској војној болници, уступио 
сам овај апарат нашој Великој Школи под условом, да се њим користе не само 
великошколци, већ у исто време да се са њим служе и војни и грађански лекари, 
кад год буду имали потребу.
Услужношћу и љубазношћу г. професора Велике Школе Ђоке Станојевића, наши су 
се лекари у толико прилика до сада користили овим апаратом, а користиће се и у 
будуће. Ако се не варам, овај апарат који je Министарство Војно пре осам година 
набавило, и данас je једини државни Рентгенов апарат у Србији.

(Михајло Марковић, Mоје успомене, 1906)

7 У литератури се погрешно наводе још две године - 1898. година („Radiološki institut”, u Medicinska 
akademija Jugoslovenske narodne armije 1950–1960. Beograd, Vojnoštamparsko preduzeće, 1960, 93) 
и 1899. (Александар Марковић, „Моја радиолошка искуства у ратовима од 1912–1918”, у Владимир 
Станојевић, Историја српског војног санитета: Наше ратно санитетско искуство, 717. Београд: В. 
Станојевић, 1925).

Др Михајило Мика 
Марковић (1847–1911), 
санитетски пуковник, 
начелник Војног санитета 
(1886–1903), за потребе 
војне здравствене 
службе набавио је 1897. 
први рендгенски апарат у 
Београду.

Др Војислав Субботић 
(1857–1923), шеф 
Хируршког одељења 
Опште државне болнице 
и иницијатор набавке 
првог болничког 
рендгенског апарата.
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Ђорђе Станојевић (1858–1921), професор физике 
Велике школе и Универзитета у Београду, у свом 
кабинету. Станојевић је први у Београду, почев од 1897. 
године, вршио снимања рендгенским зрацима.

(Извор: Историјски музеј Србије, фонд Ђорђа Станојевића, инв. 
бр. 4406-45)

Према записницима са састанака Српског 
лекарског друштва објављеним у Српском архиву 
за целокупно лекарство, рендгенски снимак је у 
Друштву први пут демонстриран 14. [26] фебруара 
1898. Доктор Војислав Субботић, шеф Хируршког 
одељења Опште државне болнице, колегама је 
представио једну пацијенткињу, девојчицу са 
деформитетима леве подлактице, шаке и прстију, 
који су били последица опекотина задобијених 
неколико година раније. Поред пацијенткиње, 
Субботић је приказао и „диаграм по Рентгену који 
је израдио проф. г Ђ. Станојевић”. Два месеца 
касније, приказао је и „рендгенограм једне 
фрактуре, која је постала предмет судског рада”, 
а затим је и наредних година упућивао своје 
пацијенте на снимање у Велику школу. Дешавало 
се, међутим, да је Станојевић понекад био одсутан, 
па се на снимке морало чекати. Зато је Субботић, у 
новембру 1901. године, предложио да се за Болни-
цу набави рендгенски апарат. Пошто је болничка 
зграда електрифицирана 1899. године, чинило се 
да је најважнији услов испуњен. Али предлог, који 
је Управа болнице проследила надлежној власти, 
Санитетском одељењу Министарства унутрашњих 
дела, завршио је – „у актима”! 
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(Извор: Државни архив Србије, МПс, 1899, XV, 24) 
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(Извор: Државни архив Србије, ВШ, 1899, 1053)

Српско краљевско Министарство Просвете и црквених послова 
Просветно одељење ПБр. 4448 18. маја 1899. г. у Београду

Господине Ректоре,

У вези Вашега писма од 16. о.м. Бр. 1031 извештавам Вас, да сам усвојио 
предлог г. Ђ. Станојевића, проф. Вел. Школе и директора физичког 
Института Вел. Школе, и одобравам. Да се од болесника, који буду 
долазили у физички институт ради прегледа Рентгеновим зрацима, 
може за сваки преглед наплаћивати по десет динара и за свако 
фотографисање испитаних делова по десет динара. Добивени новац 
употребиће се на набавку потребних цеви и други материјал у инсти-
туту. Вишак ће припасти директору института за његове личне 
услуге при прегледу болесника. 

Изволите о овоме известити г. Станојевића.

Примите, Г. Ректоре, уверење о моме одличном поштовању.

Министар просвете и цркв. послова 
Анд.[ра] Ђорђевић с. р.

Господину Министру Просвете и цркв.[ених] послова

Има већ две године како овдашњи лекари доводе своје болеснике у физички 
институт Вел. школе, ради испитивања помоћу Рентгенових зракова. За све то 
време, стављао сам и цеви као и своје личне услуге г.г. пацијентима и лекарима 
бесплатно на расположење. Но како је у последње време учестала употреба 
Рентгенових зракова, услед чега се врло брзо кваре цеви, то ми је част предложи-
ти Г. Министру Просвете и цркв. послова да одобри: да у будуће, поједини пацијен-
ти који траже помоћ Рентгенових Зракова у физичком Институту, плаћају по 
10 динара (десет динара) за сваки преглед и да се тај новац употреби најпре на 
набавку потребних цеви, које су за та испитивања потребне а остатак ако га 
буде, да припадне потписаном за личне услуге које сваком приликом рентгенисања 
буде чинио. Пацијенти, који се не би задовољили само оптичким испитивањем 
помоћу Рентген. Зракова, већ би захтевали и фотографисање испитаних делова, 
платиће засебно десет (10.00) динара за свако фотографско снимање Рентгено-
вим Зрацима. Од овога се новца има набављати материјал фотографски и плати-
ти лични труд око тога посла.

С најодличнијим поштовањем. Ђ. М. Станојевић 
Проф. и Директор физичк. Инст. Вел. Шк. 
15. Маја 1899 год. у Београду
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Можемо само да претпостављамо зашто је предлог био лаконски одбачен 
– да ли услед недостатка партије у годишњем буџету, пословичне „штедљи-
вости” државе (апарат би неминовно изискивао издатке за потрошни 
материјал, обуку и ангажовање додатног персонала и друго), актуелног 
проблема скучености болничке зграде или текућих материјалних улагања 
у изградњу новог болничког комплекса у делу града који се тада називао 
Западни Врачар.8 А можда је, уз све то, један од разлога био и „наш непојмљи-
ви индиферентизам наспрам Ренгенових зракова”, који је Винавер критички 
споменуо 1904. године. Питање набавке рендгенског апарата за Општу 
државну болницу, обновљено 1905. године, пренето је у 1906, да би тек 1907. 
коначно било позитивно решено. И док је Општа државна болница „водила 
битку” с надлежним министарством, у августу 1906. у Београд је стигао други 
по реду рендгенски апарат. Двадесетшестогодишњи Никола П. Крстић, лекар 
Хируршког одељења Опште државне болнице и ученик Војислава Субботића, 
потоњи творац српске ортопедије, купио је апарат за своју приватну ордина-
цију. Крстић је можда исте године,9 направио рендгенограм леве шаке краља 
Петра Карађорђевића, у којој се дуже од три деценије налазио пројектил 

8 Данас је то круг Клиничког центра Србије и припада територији Општине Савски венац.

9 Обично се погрешно наводи да је Крстић апарат набавио 1904, а шаку краља Петра снимио 1905. 
године. 

Др Никола Крстић  
(1878–1947), снимак из 
Првог светског рата 

(Извор: Музеј науке и технике, 
Збирка Музеја Српског 
лекарског друштва)

Оглас за Рентгенов институт др Николе П. Крстића. 
(Извор: Политика, 19. [31] август 1906)

 
РЕНТГЕНОВ ИНСТИТУТ 
ЗА ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕЊЕ  

Рентгеновим Х-зрацима

Др. Н. П. Крстић

СЕКУНДАРНИ ЛЕКАР ХИРУРШКОГ 
ОДЕЉЕЊА ДРЖАВНЕ БОЛНИЦЕ 

унео је у своју ординацију

РЕНТГЕНОВ АПАРАТ 
Просветљавањем (Рентгенскопија) и 
снимањем (Рентгенграфија) вршиће 

се преглед хируршких, ортопедских 
и унутрашњих болести.

Зрачењем Х-зрацима лечиће се 
кожни рак (епителијом) и друге кожне 

болести.

ОРДИНИРА ОД 2 – 4  
Македонска улица број 32. 

Телефон 908.
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заостао након краљевог рањавања у Францу-
ско-пруском рату 1870. Тај снимак дакле није, како се 
често наводи, био први рендгенограм направљен у 
Београду, али Никола Крстић јесте био први лекар у 
престоници који је самостално руковао рендгенским 
апаратом и користио х-зраке не само у дијагностич-
ким, већ и у терапијским процедурама. 

До почетка Првог светског рата, рендгенске апара-
те су за своје приватне ординације набавили и доктор 
Венцеслав Стејскал Млађи, лекар Среза трнавског 
Округа чачанског (Чачак, 1910), као и приватни лекари 
Јосиф Недок (Крагујевац, око 1910),10 Станиша Симић 
(Београд, 1912) и Душан Радојковић (Пожаревац, 
1914). Стејскалов и Недоков апарат су „преживели” 
ратове и окупацију и радили су још и у међуратном 
периоду. 

10 Александар С. Недок, „Недок, Јосиф, С”. У Српски биографски речник, књ. 7, ур. Бранко Бешлин (Нови Сад, Матица српска, 2018), 239–240. 
У литератури постоји и другачији податак – да је први „приватни” рендгенски апарат у Шумадијски округ стигао касније, током 1920-их, 
у ординацију доктора Антона Длабача у Лапову: Видети: Драгољуб Милановић, Милан Станковић, Лапово: (монографија) (Лапово: Месна 
заједница, 1991), 145, 317; Ненад Карамијалковић, Чеси у Србији и Црној Гори и Чеси у Шумадији (Крагујевац: Центар за креативни развој 
„Прсти“, 2013), 152–153.

Фотографија рендгенограма леве шаке краља Петра 
I Карађорђевића који је начинио др Никола Крстић. 
Петар Карађорђевић је био рањен у Бици код Седана, 
у Француско-пруском рату (1870), у којем је учествовао 
као припадник Легије странаца. У то време није био 
владар Србије. На снимку се види пројектил у III кости 
запешћа.

(Извор: Музеј науке и технике, Збирка Музеја Српског лекарског 
друштва)

Петар I Карађорђевић 
(1844–1921), краљ Србије 
(1903–1918) и Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца 
(1919–1921)

(Извор: https://bs.wikipedia.
org/wiki)
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Прва рендгенолошка одељења 

Прво рендгенско одељење у Србији је основано 9. [21] јула 1907. године, на 
дан када је др Живота Јанковић, дотадашњи управник Окружне болнице у 
Крагујевцу, краљевим указом постављен за шефа Одељења за рентгенизацију 
и ортопедију Опште државне болнице у Београду. Према подацима из архивске 
грађе, за новоосновано одељење су исте године, од фирме Рудолфа Зиберта 
(Rudolf Siebert) из Беча, набављене „ствари за рентгенизацију” и рендген-
ске цеви. О смештају и раду Одељења за сада немамо поузданих података. 
Вероватно се налазило у неком од пет нових хируршких павиљона Опште 
државне болнице који су 1907. године отворени у новом болничком кругу. 
Назив Одељења је већ идуће године промењен у Одељење за рентгенизацију, 
фототерапију и радиографију; након Првог светског рата, до оснивања Хирурш-
ко-ортопедског одељења 6. јула 1919,11 носило је назив Рентгенолошко-ор-
топедско одељење, а потом Рентгенолошко одељење. Доктор Јанковић, који 
се из области рендгенологије и ортопедије усавршавао у Бечу и Минхену, био 
је на челу Одељења дуги низ година, с прекидом за време окупације у Првом 
светском рату. Одељењем је управљао и после 18. марта 1919, када је именован 
за управника Опште државне болнице. Обе дужности је обављао до пензиони-
сања 1922. године. 

Попут цивилног санитета, који је набавку рендгенског апарата одлагао до 
усељења Опште државне болнице у нови болнички круг, и Војни санитет је с 
опремањем рендгенског кабинета у Војној болници чекао завршетак изградње 
новог болничког комплекса, који се од 1904. подизао тик уз Општу државну 
болницу на Западном Врачару. У планирању павиљона за болничка одељења, 
са архитектом Данилом Владисављевићем сарађивали су начелници војног 
санитета др Михајило Марковић и његови наследници, сан. пуковници 
Димитрије Герасимовић и Роман Сондермајер. Савременици су управо Сондер-
мајеру приписивали заслуге за подизање „велелепног” Хируршког павиљона. 
А у том павиљону, вероватно захваљујући Сондермајеровом „великом интере-
совању за унапређење радиологије”, просторије за „радиографију” и мрачну 
комору биле су предвиђене већ у фази пројектовања зграде. Болница је 1909. 

11 Указом од 6. јула 1919. за шефа Хируршко-ортопедског одељења постављен је др Никола Крстић.

Др Живота Јанковић 
(1859–1932), шеф пр-
вог рендгенолошког 
одељења у Србији 
– Одељењa за рентге-
низацију и ортопедију 
Општe државнe болницe 
у Београду (1907) 

(Извор: Музеј науке и технике, 
Збирка Музеја Српског 
лекарског друштва)
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пресељена из старе зграде на Цветном тргу, а исте године је санитетски 
поручник др Александар Марковић као питомац Министарства војног упућен 
на специјализацију у Беч, код професора Гвида Холцкнехта (Guido Holzknecht, 
1872–1931), једног од водећих радиолога у свету. По Марковићевом повратку, 
1. [13] маја 1910. године почела је с радом „Радиолошка станица”, јединица у 
саставу Хируршког одељења, опремљена новим рендгенским апаратом који је 
био набављен залагањем тадашњег начелника Војног санитета сан. пуковника 
др Лазара Генчића. Тај „први добар рентгенов апарат”, сећао се касније Марко-
вић, „издржао је целу окупацију” у Првом светском рату и до 1923. године 
„служио за вршење целокупног рада” (дијагностичког и терапијског – прим. 
аутора). Радом станице, која је од августа 1919. до јуна 1920. постала посебна 
јединица, као и Рентгенолошког одељења од 1922,12 Александар Марковић је 
руководио све до пензионисања 6. марта 1939. године. 

Пре Првог светског рата рендгенске апарате су добиле и неке болнице у 
унутрашњости, и то Окружна болница у Шапцу (1910) и обе болнице у Нишу, 
војна и окружна (после 1910). Апарат у Окружној болници у Нишу био је поклон 
трговаца браће Николић.

12 Указом од 18. јуна 1922. Марковић је постављен за шефа Радиолошког одељења Сталне војне болни-
це I армијске области, а указом од 4. јуна 1930. за шефа Одељења за рентгенологију и физикалну 
терапију Главне војне болнице. У ствари, он је потврђен у свом ранијем звању, с тим што су промење-
ни дотадашњи називи одељења и болнице.

Др Александар С. 
Марковић (1878–
1961), санитетски 
бригадни генерал, 
први специјалиста 
рендгенолог у Војном 
санитету (1922), оснивач 
Рентгенолошког 
одељења Војне болнице у 
Београду. 

(Извор: Универзитет одбране 
у Београду, Институт 
за научне информације, 
Одељење за библиотечку и 
архивску делатност)

Основа Хируршког па-
виљона Војне болнице у 
Београду, 1909. (пројек-
тант је био арх. Данило 
Владисављевић). Зеле-
ном бојом означене су 
просторије за „радиогра-
фију” и мрачну комору.

(Извор: Appareils spéciaux pour 
hopitaux. Paris: Flicoteaux, 
Boutet & Cie, 1911, 304. (gallica.
bnf.fr)
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Балкански ратови  
и Први светски рат

Познато је да је Србија у балканске ратове, а 
посебно у Први светски рат, ушла без одговарајуће 
санитетске опреме. Војна радиолошка служба 
поседовала је само две „радиолошке станице”, 
у болницама у Београду и Нишу. Обе су биле 
непокретне, а покретних апарата није било ни у 
цивилном санитету. Пре повлачења преко Албаније 
и окупације Србије 1915, сви рендгенски апарати су 
служили за прегледе рањеника. Поједине иностра-
не медицинске мисије имале су своје апарате али су 
они већином били ван употребе због неадекватне 
струјне инсталације. Проблем је био и недостатак 
стручног особља јер су због недовољног броја 
лекара и они малобројни лекари са рендгенолош-
ким искуством били распоређени што у трупама, 
што у завојиштима и пољским болницама. „О 
радиолошком раду на бојном пољу или у непосред-
ној околини његовој”, по сведочењу Александра 
Марковића, „није могло бити ни говора, све до 
доласка на Солунски фронт”. Тек тада је српска 
војска добила мале, покретне рендгенске апарате, 
који су придодати армијским пољским болница-
ма – један Првој пољској хируршкој болници II 
армије, која је од 1916. била стационирана најпре 
у Василици, а потом у Драгоманцима,13 а други 
пољској болници у Соровићу (касније у Скочивиру), 
која је служила I и III армији. Апарате су, као и другу 
санитетску опрему, поклониле две француске 
добротворке – драгоманској контеса де Шабан ла 

13 У чувеној болници у селу Драгоманци (данас Апсалос), хируршким радом је у својству хирурга-консултанта руководио сан. пуковник 
др Михаило Петровић, а повремено је долазио и оперисао његов учитељ, др Војислав Субботић. Обојица су по оснивању Медицинског 
факултета у Београду постали професори хирургије. На служби у болници је, поред осталих, био и медицинар Ђорђе Жујовић, касније 
професор радиологије на истом факултету.

Ђорђе Ј. Жујовић, медицинар и Андре Ге, инжењер 
који је руковао рендгенском инсталацијом у болници 
у Драгоманцима. Снимак је настао између 1916. и 1918. 
године.

(Извор: Т. D. Jovanović. „Rendgenska dijagnostika u srpskom 
vojnom sanitetu od 1914.-1918. godine”)

Зграда за рендгенску инсталацију у кругу Прве 
хируршке болнице II армије у селу Драгоманци на 
Солунском фронту, између 1916. и 1918. године.  
Снимио Ђорђе Ј. Жујовић.

(Извор: mladenzujovic.com)
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Палис, а скочивирској грофица де Ренак. Корис-
нијим се показао апарат у Драгоманцима, у првом 
реду зато што је њиме руковао „инжењер из фабри-
ке рентгенових апарата” Андре Ге (André Gay), који 
је умео брзо да установи и отклони квар. У другој 
болници таквог стручњака није било, а ти мали 
апарати су се често кварили. 

Од свих модерних помоћних средстава, имали смо 
мали рентгенски кабинет, који смо заједно са порта-
тивном операционом салом и стерилизаторима 
добили на поклон од г-ђе грофице Шабан – Лапалис, 
која је овим даром учинила огромну помоћ српскоме 
санитету, и српским рањеницима. Благодарећи том 
кабинету и његовом рентгенологу Г. Геју, који је све 
време радио, ми смо могли бар да се њиме корисно 
послужимо при коригирању поломљених удова и 
фиксирању места, на којима се налазе страна тела, 
те смо их благовремено извадили. 

На жалост, рентенограми, који су остали сређени у 
кутијама на хируршком одељењу Нишке војне болни-
це 1918, где сам их оставио, упропашћени су. Изгле-
да, да се у тој болници нашло, да је боље да се та 
стакла, која су била једини докуменат рентгенског 
рада са својим снимцима, употребе за поплочавање 
стола за бактериолошки рад.

Сан. пуковник др Михаило Петровић, 1925.  
(„Моја хируршка искуства у ратовима 1912 – 1918”, 

у Владимир Станојевић, Историја српског војног 
санитета: Наше ратно санитетско искуство, 624. 

Београд: В. Станојевић, 1925)

Српски војници су, међутим, лечени и у савез-
ничким болницама, француским, британским и 
италијанским, које су углавном биле снабдевене 
рендгенским кабинетима. Проблем у њиховом 
раду неретко је настајао у вези са изворима струје. 
За рад рендгенских апарата француске болнице у 
Солуну користиле су градску електричну мрежу, 
британске сопствене изворе у виду бензинских 
мотора и акумулатора, а италијанске „живу силу” – 
мишићни рад за покретање динамо-машине. 

Покретна „рендген-инсталација”, изум др 
Александра Марковића (1920). На горњој 
слици је апарат за производњу струје, а на 
доњој рендгенски уређај. Иако је комисија 
састављена од представника Министарства 
војске и морнарице и Министарства 
народног здравља 1921. веома повољно 
оценила апарат и препоручила набавку 
више комада, поруџбина није извршена.

(Извор: Марковић, Александар. „Моја радиолошка 
искуства у ратовима од 1912–1918”, у Владимир 
Станојевић, Историја српског војног санитета: 
Наше ратно санитетско искуство, 718–719. 
Београд: В. Станојевић, 1925)
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Управо по узору на италијанске инсталације, које 
су се показале „најнезависнијим у раду”, Алексан-
дар Марковић је после рата конструисао покретни 
рендгенски апарат и свој изум бесплатно понудио 
Санитетском одељењу Министарства војске и 
морнарице.

Рендгенски кабинет, са апаратом француског 
произвођача Гефа (Gaiffe), имала је и Српска болни-
ца „Престолонаследника Александра”, основана 
у мају 1917. године у Солуну. У том кабинету, под 
руководством Александра Марковића, изврше-
но је око 4.000 рендгенизација за 20 месеци, 
колико је болница радила до пробоја Солунског 
фронта. Спровођене су различите дијагностичке и 
терапијске процедуре код хируршких, интернис-
тичких и дерматолошких пацијената. У циљу што 
прецизнијег локализовања пројектила код устрел-
них повреда примењивани су стереорадиографија 
и Хирцов компас; екстракције пројектила и других 
страних тела вршене су уз контролу х-зрацима, 
а такође је примењивана рендгенска терапија 
кожних обољења.

Овде треба напоменути, и то, да никакав опис о положају пројектила, нити пак 
снимак, не може дати такав топографски појам о седишту његовом, колико зајед-
ничко посматрање у рентгеновом кабинету. Професор Д-р Субботић није хтео ни 
један пројектил да извади, док се претходно није сам обавестио о положају пројекти-
ла према околини у рентгеновом кабинету. И при свакој таквој операцији желео је, да 
му асистира рентгенолог. Пројектил је увек брзо нађен и извађен. Другим хирурзима 
није ишло тако добро, јер су се задовољавали описом, где се налази пројектил, и нису 
се сами уверили о седишту пројектила, нити су звали радиолога, да им помогне при 
операцији. 

Сан. пук. др Александар Марковић, 1925. године

Улазна капија Српске болнице „Престолонаследника 
Александра” у Солуну, између 1916. и 1918. године 

(Извор: Музеј науке и технике, Збирка Музеја Српског лекарског 
друштва)
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Међуратни период

По завршетку Првог светског рата, у новој држави, Краљевини Срба, Хрвата 
и Словенаца, касније Југославији, улагани су значајни напори у развој здрав-
ственог система и медицинског образовања. Установљени су Министарство 
народног здравља и Министарство социјалне политике,14 мрежа превентивних 
и куративних здравствених установа, три медицинска факултета – у Београ-
ду, Загребу и Љубљани, лекарске коморе, а поред већ постојећих лекарских 
друштава образована су и нова струковна удружења. Ограничавајући је, 
међутим, био материјални фактор; почетком двадесетих година 20. века 
земља исцрпљена ратом није успевала да подмири све потребе, а крајем исте 
деценије наступила је Велика економска криза. Па ипак, неоспорно је да је и 
у тим условима, у области медицине и здравства остварен видан напредак. 
Унапређена је здравствена заштита становништва, повећан је број лекара, а на 
факултетима је започет научни рад. 

Развој радиологије, која је у овом периоду постепено стекла статус посебне 
медицинске дисциплине, обележили су оснивање специјалистичких одељења 
и завода при већим болницама, затим Завода за радиологију Медицинског 
факултета и Завода за радијум-терапију у Београду; набавка савремених 
уређаја; опремање већег броја приватних лекарских ординација и санаторију-
ма рендгенским апаратима; стручно оспособљавање лекара за рад на рендген-
ским апаратима и стицање звања специјалиста рендгенолога; избор првих 
наставника радиологије и рендгенологије и оснивање Катедре за клиничку 
радиологију и рендгенологију на Медицинском факултету у Београду, као 
и оснивање Југословенског друштва за изучавање и сузбијање рака (1927), 
Радиолошке секције Српског лекарског друштва (1929) и Југословенског 
радиолошког друштва (1930), које је организовало два конгреса радиолога 
Југославије, у Сплиту (1930) и Београду (1935). 

Доношењем Уредбе о лекарима специјалистима (29. октобра 1919), лекари 
су по први пут добили могућност стицања звања специјалисте неке од 
медицинских дисциплина, било на основу дотадашњег рада и искуства, било 
путем обављања специјалистичког стажа. Доктор Сава О. Јанковић, који је 

14 Министарства су 1929. године спојена у јединствену институцију под називом Министарство социјал-
не политике и народног здравља.
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стекао звање специјалисте рендгенолога 8. марта 1922, вероватно је био први 
специјалиста у својој области. Јанковић се усавршавао у Женеви и Паризу, а 
у Београду је од децембра 1920. радио као секундарни лекар Рентгенолош-
ког одељења Опште државне болнице. За шефа Одељења именован је 1923, 
након пензионисања др Животе Јанковића. Одељење је имало дијагностички 
и терапијски одсек. Дијагностички одсек је био опремљен са два Сименсова 
апарата, од којих је један служио за рендгенографију, а други за рендгеноско-
пију. У Терапијском одсеку су спровођене дубинска, постоперативна терапија 
гинеколошких и хируршких пацијената (на Сименсовом апарату Stabilipan од 
200 kV), као и површинска терапија малигних и немалигних обољења коже. 
Одељење је 1928. прерасло у Завод за рентгенологију, на чијем је челу, све до 
смрти 1942, био Сава Јанковић. Под његовим руководством ишколовани су 
први рендгенолози који су касније били оснивачи специјалистичких служби 
у здравственим установама у Београду и унутрашњости. Јанковић је од 1933. 
такође био приватни доцент за рендгенологију на Медицинском факултету. 

Још две важне радиолошке установе основане су у Београду крајем дваде-
сетих година 20. века – Завод за радиологију Медицинског факултета15 и Завод 
за радијум-терапију (1928).16 Завод за радиологију основан је 7. октобра 1927. 
године постављењем др Драгољуба К. Јовановића,17 бившег асистента Инсти-
тута за радијум у Паризу, за ванредног професора радиологије и управника 
Завода. У Заводу за радиологију, непосредно по набавци у Чехословачкој 
крајем 1928, у специјалним условима је ускладиштен један грам радијума 
набављен за лечење онколошких болесника из целе државе. Београдском 
медицинском факултету стављено је на располагање 550 mg, а загребачком 
450 mg. Првобитно је било планирано да поред научне и педагошке делат-
ности, Завод служи и као „радиолошка централа”, односно да осим чувања 
радијума врши и припремање терапијских доза, док би се сама терапија 
пацијената спроводила у Заводу за радијум-терапију. Међутим, тај план је 

15 Назив Завода промењен је 1932. у Завод за радиологију и физику; 1937. у Завод за физику; 1977. у 
Институт за биофизику, а 2004. године у Институт за биофизику у медицини.

16 Првобитни назив је био Завод за испитивање и сузбијање рака, а Завод је био у саставу Централног 
хигијенског завода до 1932, када је прикључен Општој државној болници.

17 Драгољуб К. Јовановић (1891–1970) је 1919. дипломирао на Филозофском факултету у Београду (Гру-
па за физику, физичку хемију и хемију) и исте године је постављен за асистента за предмет Хемија. 
Потом се у Паризу усавршавао и радио као асистент Марије Кири у Институту за радијум (Institut du 
radium, данас Institut Curie) и 1925. докторирао на Сорбони са темом из радиологије. За редовног 
професора на предмету Физика изабран је 1939, а после Другог светског рата био је управник Инсти-
тута за физику до 1964. Такође је предавао на Природно-математичком, Фармацеутском и Стомато-
лошком факултету. За дописног члана САНУ изабран је 1948.

Др Сава О. Јанковић 
(1887–1942), први 
специјалиста 
рендгенолог (1922), шеф 
Завода за рентгенологију 
(1928–1942), приватни 
доцент за рендгенологију 
на Медицинском 
факултету у Београду 
(1933–1942)

(Извор: Српски биографски 
речник, књ. 4, ур. Чедомир 
Попов, 305–306. Нови Сад: 
Матица српска, 2009)
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промењен уочи коначног почетка рада Завода за радијум-терапију, који је 
преузео радијум у мају 1932. 

Услед бројних тешкоћа, припреме за почетак рада Завода за радијум-те-
рапију трајале су готово четири године. У лекарским круговима дуго није 
било консензуса у погледу организације и делокруга Завода, већало се о 
најпогоднијем смештају, а требало је, такође, образовати и стручни кадар за 
рад са радијумом. До почетка рада, на челу установе су се променила четири 
руководиоца. Један од њих је била и докторка Јелена Алковић,18 која je као 
рендгенолог радила од 1923, а у области радиотерапије се 1930. усавршавала 
у тадашњим најбољим радиотерапијским центрима у Европи – у Прагу, Паризу, 
Ерлангену и Минхену. Иако је звање „специјалисте за радиологију/рентгеноло-
гију” формално стекла тек 3. марта 1932, Јелена Алковић је највероватније била 
прва Српкиња специјалиста у овој области.

Као датум почетка рада Завода за радијум-терапију сматра се 23. мај 1932. 
године јер је тог дана доктор Димитрије Миодраговић19, изабран за управника 
Завода месец дана раније, извршио прву апликацију радијума једној болесни-
ци с карциномом грлића материце. У току прве године рада, извршено је преко 
500 апликација али се већ тада показало да капацитети Завода, који је имао 
свега 25 постеља, не задовољавају потребе становништва. Значајне промене у 
његовој организацији извршене су тек после Другог светског рата. 

Почетком двадесетих година 20. века све клинике Медицинског факултета 
имале су рендген-кабинете али су због недостатка стручних радиолога у 
некима од њих радили интернисти и хирурзи. Најмодернији апарат компаније 
Сименс Heliopsos са столом за Букијеву решетку20 која усмерава х-зраке,  
добила је по усељењу у нову зграду 1929. године Интерна пропедевтичка 

18 Јелена Алковић (Уб, 1894 – ?, после 1946) је студирала медицину у Италији, Русији и у Паризу, где је 
стекла диплому 1923. и завршила једногодишњи курс из рендгенологије. Као рендгенолог је радила 
у Војној болици у Београду (1923–1924), на Првој интерној клиници (1924–1925) и у Дому народног 
здравља у Пећи (1925–1929). Од 1. 11. 1929. до 1. 11. 1931. била је лекар Завода за испитивање и суз-
бијање рака (од 18. 4. 1931. у звању вршиоца дужности шефа Завода). Као приватни рендгенолог је 
потом радила у Теслићу (1932–1938) и у Скопљу (1938–1941). Након Другог светског рата била је шеф 
Рендгенолошког одељења Обласне болнице у Призрену. Била је удата за др Гедеона Гезу Алковића, 
епидемиолога.

19 Димитрије Ј. Миодраговић (Ниш, 1889–1959), син педагога и књижевника Јована Миодраговића; 
специјалиста гинекологије и акушерства (1922) и радијум-терапије (1932); управник Завода био је до 
фебруара 1945.

20 Густав Буки (Gustav Bucky, 1880–1963) је био немачко-амерички радиолог, конструктор „Букијеве ре-
шетке” (1913), којом је омогућено добијање квалитетних дијагностичких слика дебљих делова тела. 
Решетка од олова, која се поставља између пацијента и филма, врши усмеравање снопа х-зрака. 

Реклама за рендгенски 
апарат за дубоку терапију 
Филипс Metalix Super T, 
1935. година

(Извор: II jugoslovenski 
radiološki sastanak, Beograd 
18, 19 i 20. maja 1935: Izveštaj. 
Beograd: [Jugoslovenski 
radiološko društvo], 1935)
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клиника. Кабинетом је руководио др Стојан Дедић, од 1935. шеф Катедре за 
клиничку радиологију и рендгенологију Медицинског факултета. Уз њега се 
обучавао др Милета Магарашевић, касније такође професор радиологије. Од 
1938. године, у кабинету је коришћена цев са ротационом анодом и прецизним 
фокусом (Pantix марке Сименс), прва у Југославији. 

У левом углу просторије је орман у коме се налази високонапонски трансформатор 
са четири вентилне цеви, а на орману два изолатора високог напона и милиампер-
метар. Трохоскоп је испред ормана са ‘Metalix’ рендгенском цеви и оловним тубусом, 
а испод њега цев за просветљавање у лежећем ставу. У трохоскопу је уграђена 
Буки решетка. Десно је постављен статив са рендгенском цеви без туто оклопа, 
која је прекривена црним платном како се не би видела светлост за време њеног 
укључења. Цев је повезана са две оголеле жице које спроводе високи напон, а изнад 
ње је стаклени балон са водом којом се цев хлади. Испред статива је екран 40 х 
40 cm у који се улажу касете (са филмом – прим. аут). Са плафона се по потреби 
спушта Berg-ов уређај за циљано снимање bulbus-a duodeni. У њему се налази 
шест касета величине 9 х 12 cm. Иза заштитних колица седе слева надесно 
др Милета Магарашевић, и доц. др Стојан Дедић, а стоји лаборанткиња Олга 
Јабланова.

Опис фотографије проф. др Милете Магарашевића   
(Извор: Jedan vek radiologije u Srbiji 1895–1995, 27)

Рендген-кабинет IV 
интерне пропедевтичке 
клинике Медицинског 
факултета у Београду, 
фотографија из 1936. 
године 

(Извор: Музеј науке и технике, 
Збирка Музеја Српског 
лекарског друштва)
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Рендгенолошко одељење Војне болнице у Београду је 1923. године добило 
„модеран” рендгенски апарат, вероватно први у Србији са термоелектронском, 
Кулиџовом цеви. У време усељења у сопствену зграду, свечано отворену 6. 
јула 1930. године, у присуству краља Александра Карађорђевића, Одељење 
је располагало са пет апарата од којих су неки били добијени на рачун ратних 
репарација.

За Земунску болницу, која је апарат имала још 1901, нови апарат марке 
Сименс купљен је 1930. У Београду су рендгенске апарате имали и Железни-
чарска амбуланта (1925), приватни санаторијуми „Врачар”, „Пантовић”, „Симић”, 
„Фаркић” и „Станковић”, као и бројне приватне ординације. Градска болница, 
задужбина Николе Спасића, отворена 1935. године, била је опремљена полута-
ласним рендгенским апаратом, али није имала рендгенолога, па су снимања 
вршили интернисти. Пред Априлски рат 1941. набављен је најсавременији 
апарат марке Сименс Tridoros са шест вентилних цеви и сериографом.  

Део круга Опште државне 
болнице снимљен око 
1930. На крају улице се 
види зграда у којој су 
били смештени Завод 
за рентгенологију (у 
приземљу) и Завод за 
радијум-терапију (на 
првом спрату). 

(Из збирке Милоша 
Јуришића)
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Опремање болница у унутрашњости рендгенским апаратима текло је доста 
споро. Из прегледа стања и рада свих грађанских болница у држави у години 
1923,21 који је објавио др Добривоје Герасимовић Поповић, начелник Минис-
тарства народног здравља, види се да су те године, осим Опште државне 
болнице, апарате имале и болнице у Новом Саду, Земуну, Суботици, Зајечару 
и Нишу, али да су у фунцији били само они у Земуну и Суботици, док су остали 
били неисправни. Поповић је истакао да је потребно да свака болница има 
бар један, а многе и два апарата. Међутим, болнице су биле у таквом стању 
да се о апаратима још није могло ни мислити – зграде су већином биле старе 
и неусловне, многе нису имале струју ни текућу воду, а кубурило се и са 
постељним рубљем и другим основним потрепштинама. Сликовит је пример 
крагујевачке Окружне болнице која се те 1923. уселила у нову зграду али је за 
осветљење просторија коришћен петролеум, за грејање су служиле плехане 
пећи, а вода се доносила сакама. Три године касније набављена су три апарата, 

21 Добривоје Гер. Поповић, „О болницама”. Гласник Министарства народног здравља – ванредно из-
дање. Београд: Штампарија Драг. Грегорића, 1923.

Учесници II конгреса 
радиолога Југославије, 
испред Цркве Светог 
Ђорђа на Опленцу, 1935. 
године

(Извор: II jugoslovenski 
radiološki sastanak, Beograd 18, 
19 i 20. maja 1935: Izveštaj)
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и то за болнице у Крагујевцу, Шапцу и Ваљеву, а 
образовано је и више рендгенолошких одељења – у 
Шапцу (1926), Новом Саду (1928), Крагујевцу (1929), 
Суботици (1937) и Зрењанину (1938). При Окружној 
болници у Нишу основан је Завод за рентгенологију 
(1932), а рендгенске апарате су добиле и болнице 
у Врању (1937, поклон трговца Јована Јанkовића 
Лунге) и у Пожаревцу (1939). Апаратима су такође 
били снабдевени антитуберкулозни диспанзери и 
домови народног здравља.

У већем броју градова у Војводини рендген-
ски апарати су коришћени још у време док је та 
покрајина била у саставу Аустроугарске монархије. 
Први апарат, набављен 1899, имала је болница 
у Сремској Митровици. Међутим, највећи број 
апарата како у Војводини, тако и на простору 
данашње уже Србије и Косова и Метохије, био је 
све до почетка Другог светског рата у приватном 
власништву. 

Рендгенски апарати и опрема су се куповали 
од разних европских произвођача али најчешће 
од Сименса и Филипса, и то не само због њиховог 
квалитета, већ и због тога што је набавка била 
олакшана посредством њихових фирми у Југосла-
вији – Југословенско Сименс А. Д. и Филипс 
југословенско А. Д. 

Реклама продавнице обуће „Бостон” у Београду, 
Политика, 5. септембар 1930. Рендгенскопски уређај 

„Педоскоп”, који је служио за проверу да ли обућа 
одговара стопалу, изумео је 1924. Американац 

Кларенс Карер (Clarence Karrer). Уређај је био посебно 
популаран у америчким продавницама обуће, а 

коришћен је чак до седамдесетих година 20. века.

(Извор: digitalna.nb.rs)

Реклама за дијагностички рендгенски апарат Филипс 
Metalix Super D („најкраћа експозициона времена, 
једнолични резултати, највећа штедња цеви“), 1935. 
година

(Извор: II jugoslovenski radiološki sastanak, Beograd 18, 19 i 20. 
maja 1935: Izveštaj)
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Кућиште за рендгенску цев (рани облик заштитног оклопа) начињено од стакла које 
садржи олово, дрвета и коже. „Оловно” стакло штити медицинско особље од зрачења, 
а сноп рендгенских зрака пролази кроз правоугаони отвор на дну кућишта. Шипка на 

поклопцу је служила за позиционирање кућишта са цеви изнад дела тела пацијента који се 
снима. Кућиште је вероватно начињено у првим деценијама 20. века. 

(Извор: Музеј науке и технике, Збирка медицинске технике, инв. бр. МНТ.Т:11.1.374) 

Рендгенска цев Energie Rörhe N0 20 D.R.G.M. 22765, око 1930. године
(Извор: Музеј науке и технике, Збирка медицинске технике, инв. бр. МНТ.Т:11.1.375) 
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Средства за личну заштиту од рендгенског зрачења – оловна кецеља и оловне 
рукавице Picker X-Ray Corporation, око 1940. године

(Извор: Музеј науке и технике, Збирка медицинске технике, инв. бр. МНТ.Т:11.1.352; 353; 354) 
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После Другог  
светског рата

У другој половини 20. века, у свету је остварен 

огроман напредак у области радиологије, пре 

свега захваљујући примени рачунарске техни-

ке која је омогућила усавршавање класичних 

радиолошких метода, а такође и увођење нових 

дијагностичких и терапијских процедура. Делокруг 

радиолога значајно је проширен и данас обухвата 

како примену појединих метода биомедицинске 

визуализације („имиџинга”) које нису засноване на 

употреби јонизујућег зрачења (ултрасонографија, 

нуклеарна магнетна резонанца), тако и спровођење 

интервентних радиолошких процедура у терапији 

различитих обољења. Савремени приступ у 

терапији онколошких пацијаната подразумева 

тимски рад радиолога и лекара других специјал-

ности. Разгранавање подручја делатности и 

потреба за овладавањем специфичним знањима и 

вештинама, условили су опредељивање радиолога 

за ужестручно усавршавање и рад у појединим 

областима радиологије. 

Почев од завршетка Другог светског рата, па 

све до данас, здравствени систем у Србији настоји 

да у области радиологије прати светске трендове, 

првенствено путем увођења савремених процедура, 

али је значајан „продор” почетком педесетих година 

20. века био остварен у подручју производње 

рендгенских уређаја, када је предузеће Југорендген 

(Jugorendgen), саставни део концерна Електронске 

индустрије Ниш, отпочело са радом. Као и у свим 

областима друштвеног живота, током кризних 

Снимање пацијента на томографу у Радиолошком 
институту Војномедицинске академије у Београду, 
педесете године 20. века 

(Извор: Vojnomedicinska akademija Jugoslovenske narodne armije 
1950 – 1960. Beograd: Vojnoštamparsko preduzeće, 1960)
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деведесетих година 20. века, у време распада 

Југославије, економских санкција Савета безбед-

ности Уједињених нација и НАТО бомбардовања, 

рад у области радиологије се одвијао са много 

тешкоћа. После читаве деценије стагнације, развој 

је настављен почетком 21. века.

У складу са темом наше изложбе, у даљем тексту 

ћемо представити историјат примене и развоја 

рендгенских технологија, дакле технологија 

базираних на примени х-зрака, док радиотерапијске 

процедуре које се заснивају на употреби других 
извора зрачења (радијума и вештачких изотопа) 
неће бити разматране. 

Ране послератне године биле су обележене 
напорима да се здравствене установе оспособе за 
рад у области рендгенске дијагностике. Известан 
број рендгенских апарата, добијен је као помоћ од 
УНРА,22 а циљ је у највећој мери постигнут када је 
започета производња апарата, рендгенских цеви, 
заштитиних средстава и друге опреме у Југорен-
дгену. Апарати домаће производње, поготово 
први модели Morava, Selenos, Neretva, Telestatix 
и други, били су најзаступљенији рендгенски 
апарати на подручју Србије почев од 1953. па све 
до деведесетих година. Непосредно по укидању 
приватне лекарске праксе 1959. осетио се недоста-
так расположивих апарата и лекара који су на њима 
радили, али је због распрострањености туберку-
лозе држава настојала да апаратима „покрије” и 
здравствене станице у мањим местима. Међутим, 
иако се повећавао, број радиолога је и даље био 
недовољан у односу на потребе. Не само мање, него 

22 Управа Уједињених нација за помоћ и рехабилитацију (United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration), активна између 
1943. и 1947, пружала је помоћ жртвама рата у виду хране, гори-
ва, одеће, медицинске опреме и других потрепштина. 

Снимање пацијента у Радиографском одсеку 
Радиолошког института Војномедицинске академије у 
Београду, педесете године 20. века

(Извор: Vojnomedicinska akademija Jugoslovenske narodne armije 
1950 – 1960. Beograd: Vojnoštamparsko preduzeće, 1960)
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и неке веће здравствене установе, укључујући поједине клинике Медицинског 
факултета, годинама нису имале сталног радиолога. Стање се у том погледу 
поправило када су поред Медицинског факултета у Београду, центри за 
специјалистичко усавршавање у тој области постали и Радиолошки институт 
Војномедицинске академије (1950) и новоосновани медицински факулте-
ти у Нишу (1960), Новом Саду (1960), Приштини (1969) и Крагујевцу (1977). 
Школовање средњег стручног кадра образовног профила рендген-техничар, 
започето школске 1951/52. године у Медицинској школи у Београду, прекинуто 
је 1957/58. у складу са одредбама Закона о заштити од јонизујућег зрачења. 
После тога, током осам година одржавани су четворомесечни курсеви на 
Медицинском факултету у Београду како би се ишколовао стручни кадар овог 
профила. Школске 1974/75. године, после неколико година припреме, у Вишој 
медицинској школи у Београду отпочео је са радом Одсек за радиолошке 
техничаре. У овом периоду започет је и интензиван рад струковних удружења. 
Радиолошка секција Српског лекарског друштва поново се конституисала 15. 
децембра 1946, док је Друштво радиолошких техничара Србије, као секција 
Савеза здравствених радника Србије, основано 1964. године. Главни циљеви оба 
удружења били су унапређивање радиологије и стручно усавршавање чланства. 

Најразвијеније радиолошке службе имале су здравствене установе у престо-
ници. Непосредно по спајању Опште државне болнице и Клиничке болнице 
Медицинског факултета, током те исте 1947. године, Завод за рентгенологију 
и Завод за радијум-терапију спојени су у јединствену установу под називом 
Радиолошки институт Медицинског факултета. Први управник, проф. др Стојан 
Дедић, руководио је Институтом до 1955. Институт је био експертска установа на 
нивоу Југославије и у њему су обављани прегледи из домена опште радиологије, 
снимања за потребе планирања радиотерапије, као и настава радиологије. Под 
истим кровом, у Пастеровој 14, од 1957. је био смештен и Онколошки институт 
„Ксенофон Шаховић”, а интеграција те две установе у данашњи Институт за 
онкологију и радиологију Србије извршена је 1980. Поред већ постојећих устано-
ва, основани су данашњи клиничко-болнички центри „Др Драгиша Мишовић” 
(1952) и „Бежанијска коса” (1956), са одговарајућим радиолошким одељењима. 
Радиолошки институт ВМА био је један од водећих радиолошких центара у 
земљи. Бројне процедуре минимално инвазивне дијагностике, које су најпре у 
области васкуларне радиологије уведене педесетих година 20. века, урађене су, 
као прве у Југославији или у Београду, управо у овом Институту. 
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Интензивније опремање радиолошких центара 
савременим апаратима који су омогућили увођење 
нових дијагностичких процедура, започето је 
шездесетих година. Набављени су апарати за 
класичну томографију (снимања ткива у слојевима, 
ради прецизнијег локализовања патолошке проме-
не), апарати са електронским појачивачем слике 
и ТВ-ланцем (са могућношћу израде серијских 
снимака под контролом радиоскопије) и коморе 
за аутоматско развијање филмова. Нови замах 
дијагностичка радиологија добија током седамде-
сетих, када се уводе усавршенија, мање токсична 
контрастна средства, а пре свега метода компју-
теризоване томографије (ЦT). Годину дана након 
што је у Мејо клиници у САД започела примена ове 
методе (1973), први апарат за компјутеризовану 
томографију стигао је и у Србију и био је инсталиран 
у Неурохируршкој клиници у Београду. 

Као и у подручју рендгенске дијагностике, у 
раним поратним годинама постављене су основе и 
за даљи развој радиотерапије. Институт за радио-
логију је између 1946. и 1948, као поклон УНРА, 
добио апарате за површинску и дубинску терапију 
х-зрацима, као и 4,5 грама радијума. Набавке 
савремених апарата сукцесивно су вршене и наред-
них деценија, углавном од компаније Сименс. Од 
истог произвођача набављен је 1970. први линеар-
ни акцелератор,23 Betatron од 42 MeV, за рендгенско 
и бета зрачење, који је био најјачи апарат за 
телетерапију у свету. Радијум, који је доминантно 
коришћен у терапији онколошких болесника, 
повучен је из употребе и ускладиштен 1977, када су 
у праксу уведени вештачки радиоактивни изотопи. 

23 Медицински линеарни акцелератор убрзава електроне и прила-
гођава високоенергетске рендгенске зраке облику тумора. На 
тај начин уништава ћелије тумора, а поштеђује околно здраво 
ткиво од зрачења.

Рендгенски апарат Philips GDR са транзистеризованим 
ТВ ланцем, из 1963. године (Клиничко-болнички 
центар Земун)

(Извор: Jedan vek radiologije u Srbiji 1895–1995)

Први акцелератор у Србији – Siemens Betatron од 
42 MeV, набављен за Институт за онкологију и 
радиологију Србије 1970. године.

(Извор: Jedan vek radiologije u Srbiji 1895–1995)
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Радиолошки институт је у то време, на светском 
нивоу, био једна од установа са највећим бројем 
годишње лечених пацијената. Радиотерапијски 
центри у Београду били су и Гинеколошка болница 
града Београда (данас Гинеколошко-акушерска 
клиника „Народни фронт”), Клиника за кожне и 
венеричне болести и Централни диспанзер за 
кожне и венеричне болести (од 1963. Градски завод 
за кожне и венеричне болести).

Рендгенска терапија и радиотерапија спровођене 
су и у унутрашњости Србије. Поред регионалних 
здравствених установа у Новом Саду, Нишу и 
Крагујевцу, апаратима за рендгенску терапију 
биле су снабдевене и болнице у Ужицу, Суботици, 
Зрењанину и Регионални институт за онкологију 
и радиологију у Кладову. Даљи развој је остварен 
само у већим центрима увођењем у праксу терапије 
радиоактивним изотопима, у Новом Саду (1967), 
Нишу (1969), Крагујевцу (1981) и Кладову. 

Током последње две деценије 20. века, дошло 
је до важних промена у погледу институционал-
не организације рада – образована су два нова 
радиолошка центра – већ поменути Институт за 
онкологију и радиологију (1980), под управом 
прим. др Кузмана Гранића, и Служба радиолошке 
дијагностике Универзитетског клиничког центра 
(1991), у чијем су оквиру, под управом проф. др 
Бранислава Голднера, обједињена рендгенска 
одељења и кабинети свих клиника. Четири године 
касније, Служба је прерасла у Институт за радиоло-
гију Клиничког центра Србије.24 Након пресељења 
Војномедицинске академије у нову зграду 1980. 
године, Радиолошки институт ВМА добија најса-

24 Универзитетски клинички центар, који је настао 1983. удружи-
вањем клиника и института Медицинског факултета, променио 
је 1992. године назив у Клинички центар Србије. 

Рендгенски 
дијагностички уређај 
Bukigraf 2

(Извор: Bukigraf 2, Ei 
Jugorendgen (брошура), [б.г.])
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временију опрему и кадровски се ојачава, што даље 
омогућава усвајање нових процедура, посебно у 
области интервентне радиологије. После вишего-
дишњих неуспешних покушаја да се организује 
служба радиотерапије, у Приштини 1982. започиње 
примена рендгенске терапије код дерматолошких 
пацијената. Институти у Новом Саду (1984), Нишу 
(1986) и Крагујевцу (1988) опремају се линеарним 
акцелераторима.

Осамдесете године су биле и време увођења 
дигиталних технологија чија је примена знатно 
убрзала рад, посебно у области дијагностике. 
Започета је, такође, шира примена компјутеризо-
ване томографије, у медицинску праксу је уведена 
ултразвучна дијагностика, а 1990. Универзитетски 
клинички центар у Београду је набавио апарат за 
нуклеарну магнетну резонанцу, први у Србији.

Специфичности рада у оба главна поља радио-
лошке струке, дијагностичком и терапијском, 
протоком времена су довеле до њиховог јаснијег 
разграничавања. Због тога су чланови Радиолошке 
секције Српског лекарског друштва који су се 
бавили радиотерапијом 1988. године основали 
посебну секцију – Секцију за радиотерапију, а 
Радиолошка секција је 1994. променила назив у 
Секција за радиолошку дијагностику. На иниција-
тиву проф. др Бранислава Голднера и проф. др 
Жељка Марковића, Секција је 1992. покренула 
стручни часопис Радиолошки архив Србије (RAS), 
који је публикован до 2003.

Крајем прве деценије 21. века, у Србији је уведена 
у праксу најсавременија метода медицинског 
имиџинга – позитрон емисиона томографија 
(PET), која се претежно користи код пацијената са 
онколошким, неуролошким и кардиоваскуларним 
обољењима. У лечењу онколошких пацијената, 
примењују се радиохируршке методе засноване на 
коришћењу енергије гама зрачења радиоактивних 

Х-нож Varian, Клинички центар Србије – Центар 
за стереотаксичну хирургију и стереотаксичну 
радиотерапију, 2021. година

(Фотографија добијена љубазношћу проф. др Јовица Шапоњског 
и др Биљане Шеха)
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изотопа (Гама-нож, од 2015), односно примени високоенергетског х-зрачења 
(Х-нож / Сајбер-нож, од 2018). И у области производње рендгенских уређаја 
и опреме дошло је до значајних промена. Југорендген је у сарадњи са преду-
зећем Висарис из Београда 2005. основао заједничку фирму JR Digital X-Ray, 
у којој су исте године произведени први дигитални рендгенски апарати. 
Међутим, суочен са финансијским проблемима, Југорендген је 2007. изашао 
из заједничког посла, а 2011. је обуставио рад. Висарис је наставио да развија 
производњу дигиталних рендгенских апарата, прво кроз сарадњу са фирмом 
JR Digital X-Ray, а затим од 2008. самостално. Данас је једини прозвођач 
дигиталних рендгенских апарата на Балкану, а поред домаћег, заступљен је и 
на иностраном тржишту. 

И з в о р и
Архив Југославије, фонд Министарства социјалне политике и народног здравља 
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Државни архив Србије, фондови: Министарство унутрашњих дела – Санитет, Минис-
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1948. година – Почеци

Прве године после завршетка Другог светског рата донеле су општу неста-

шицу и велике тешкоће при набавци нових машина, али и резервних делова 

за старе рендгенске уређаје. Употреба старих апарата без нових рендгенских 

цеви практично није била могућа. Идеја о изградњи фабрике која би подмири-

вала домаће потребе за електронским материјалом постојала је још од 1946. 

године, али је почела да се реализује тек 1947. Те исте године, Влада Републи-

ке Србије послала је др Лазара Петровића у фирму Сименс у Немачкој како би 

обезбедио неопходне цеви. Међутим, на савет тамошњих руководилаца, др 

Петровић одлучује да прихвати идеју немачких стручњака да уместо куповине 

резервних рендгенских цеви преузме читаво постројење за комплетну произ-

водњу рендгенских цеви, радио-цеви и апарата.  

Формирањем Института за производњу радио-опреме и рендгенских апара-

та 1948. настаје и компанија PP Завод Ниш, у чијем се саставу налазило и више 

зависних предузећа из Ниша, Београда и других градова Србије.  

За место изградње фабрике изабран је град Ниш. Камен темељац постављен 

1948. године на седмом километру од Ниша према Нишкој Бањи, означио 

је почетак изградње Завода за производњу радио и рендген апарата – РР 

Заводa, али и озбиљне индустријализације града Ниша. Захваљујући 

изградњи РР Заводa који је касније прерастао у Електронску индустрију, Ниш 

постаје индустријски и универзитетски центар Србије јужно од Београда.

Прва искуства и обуке радника РР Заводa била су управо у Немачкој на 

ремонту постројења за производњу рендгенских цеви оштећеног у рату. 

Припреме за почетак производње цеви одвијају се почетком педесетих у малом 

одељењу РР Заводa. Даљим развојем и радом испоставило се да ће управо ова 

област производње постати примарна и препознатљива делатност компаније 

ЕИ Ниш.

После рата у Србији још увек није било довољно стручњака, па је за потребе 
новог нишког завода ангажовано више од сто немачких стручњака и мајстора 
који су радили и као инструктори и саветници. Они су дошли у Ниш заједно 
са својим породицама, а како би их привукли у Србију, руководиоци српске 
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привреде су им обезбедили солидна примања. 
За потребе ангажовања немачких стручних 
радника Дирекција металске и радио-индустрије 
са седиштем у Београду основала је чак и своју 
агенцију у СР Немачкој како би се пронашла струч-
на радна снага разних профила за рад у нишком 
заводу. Током 1949/1950. године у Нишу је било чак 
148 радника и инжењера.

Немачки радници су повремено боравили у Нишу 
све до 1952. године, а њихов боравак је олакшао 
почетак производње у РР Заводу. Није се ту радило 
само о обичном покретању фабрике и уходавању 
производње, већ и о снажном подстицају развоју 
сложених електромедицинских уређаја. Од 
педесетих година 20. века ова почетна сарадња 
са немачком привредом, а делом и са самим 
Сименсом, добила је систематичан облик који је 
временом прерастао у стратешко партнерство. 
Наиме, Електронска индустрија Ниш пролазила је у 
својој историји кроз неколико тешких криза, а то се 
одражавало и на сарадњу са страним партнерима, 
али су две фирме, Филипс и Сименс, обележи-
ле сваку етапу производње нишке фабрике. У 
међувремену, почиње и академско отварање према 
Западу, па и Немачкој. На факултетима Београдског 
универзитета предавања су по позиву држали и 
немачки инжењери, између осталих и Ф. Гриб (F. 
Grib), инжењер немачког друштва Сименс Шукерт.

Године 1950. на основу тадашњих закона, преду-
зеће РР Завод предато је на управљање радницима 
и о томе сведочи табла на згради ЕИ Холдинга.

Све до освајања технологије и производње 
првих рендгенских цеви и рендгенских апарата, 
превасходни задатак малог колектива погона 

У производном погону, педесетих година 20. века

(Извор: документација ЕИ Југорендгена)

Табла “Фабрике радницима” из 1950. године, и данас 
стоји на једној од зграда ЕИ Ниш.

(Фотографисао Рифат Куленовић, 2021)
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рендгенских апарата био је одржавање увезених апарата. Посебан замах у 
развоју ове организације настаје 1952. године, након пријема одговарајућег 
стручног кадра директно са факултета и стручних школа, када одељење добија 
већи број факултетски образованих инжењера електротехнике и машинства, 
као и физичара, хемичара и радника из стручних школа.

Освајање технологије
До 1952. године производни процес се налазио у фази уходавања, а радни 

колектив је тек стицао почетна искуства. Већина немачких радника је била 
на руководећим позицијама, док су најбољи домаћи радници били њихови 
заменици. Настављено је са изградњом и опремањем производних и помоћних 
објеката, у циљу освајања првих производа и њихових компонената, као и са 
организовањем серијске производње и освајањем тржишта. Материјални, 
кадровски и други услови за то су били сасвим скромни, али се инсистирало 
на изградњи свих започетих објеката потребних за пуни производни процес, 
а посебно на опремању производних објеката ради њиховог стављања у 
функцију. Организациона политика је била да се што пре из фазе инвестирања 
пређе у фазу производње и продаје сопствених производа, односно у фазу 
рентабилног пословања и стварања добити.  

Након четири године рада у РР Заводу, од 1948. до 1952. године, већини 

доведених радника из Немачке су истекли радни уговори, па су они 

сукцесивно у току 1952. године почели да напуштају производне погоне 

РР Завода и враћају се својим кућама. Међутим, са једним малим бројем 

немачких стручњака је продужен уговор, па су они у РР Заводу остали још 

неко време.
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Произведена прва рендгенска цев  
Vul 120/800

Године 1952. дошло је до снажног заокрета у производној политици РР 
Завода. Радни тимови су већ били сасвим оспособљени за рад са успешно 
освојеним прототиповима појединих производа, док је свежу снагу унела 
и прва послератна генерација факултетски образованих стручњака. Све је 
било спремно за организовање појединачне и серијске производње првих 
производа.

Након усвајања технологије и успешног тестирања и испитивања у развој-
ним лабораторијама фабрике која је тек отпочела производњу, те године је 
произведена прва рендгенска цев домаће производње под комерцијалним 
називом Vul 120/800, чиме су практично ударени темељи рендгенске индустрије 
у Југославији. 

Освајање производње рендгенске цеви, међутим, није изазвало посебну 
сензацију у јавности. Тек је монтажа првог рендгенског апарата, претежно 
од увозних делова, успела да изазове велико интересовање. Након што је 
монтажа у РР Заводу завршена, овај производ је 1. маја 1953. године изложен у 
тада још недовршеној Робној кући „Напред” у Нишу и изазвао је велику пажњу 
радозналих пролазника. Након тога, било је више него логично очекивати брзо 
освајање масовне производње овог атрактивног производа.

Нишки недељник Народне новине је у вези са напорима на освајању нових 
производа известио: „РР Завод је са својом изградњом развио и своју произ-
водњу са којом осваја нове производе раније увожене из иностранства. Освоје-
ни су производи шест врста радио цеви, затим рендген апарата Morava који ће 
се још у току ове године почети серијски да производе. Поред тога колектив 
је освојио као нов производ и ацетиленски генератор за гас”. Дакле, радило 
се већ о читавој палети производа за тржиште и најважнијих компоненти за те 
производе. Оваквом пословном и развојном политиком, РР Завод је полако али 
сигурно изашao из анонимности и почеo са освајањем домаћег тржишта које је 
показало велики интерес за производе нишких електроничара. 

Прва ренгенска цев Vul 
120/800 

(Извор: Ранђеловић, Пола 
века у корак са светом 
1948–1998.)
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1953. година – Произведен први  
домаћи рендгенски апарат 

Након почетка производње првог производа – рендгенске цеви, претходне 
године, 1953. године се наставило са освајањем нових производа и проши-
ривањем асортимана рендгенских цеви. Тако се у одељењу за производњу 
рендгенских цеви отпочело са израдом вентилних цеви које су одмах прона-
шле своју практичну примену. Болница у Нишу дала је добру оцену квалитету 
овог артикла, а извесне количине биле су одмах продате. Те године почела је 
и серијска производња рендгенских цеви чији ће се обим из године у годину 
стално увећавати.

Година 1953. остаће записана као историјска због почетка производње 

првих финалних производа. Тада је произведен први домаћи рендгенски 

апарат, Morava, чија је прва серија од 10 комада завршена већ у јесен те 

године. За његово дизајнирање, прво прототипа од 5 комада а затим и прве 

серије, били су заслужни стручњаци РР Завода – инж. Александар Лукирић, 

инжењери и техничари Миодраг Павићевић, Ђорђе Орлић, Крста Михајло-

вић, Миодраг Апостоловић, Вукадин Бокић, Озрен Паркајић, Јовица Челић, 

Миодраг Здравковић и Ђорђе Раденковић, као и два немачка инжењера 

Рајхолд Ерлер (Rajhold Erler) и Ниман (Niman), који су учествовали у идејној 

разради пројекта и концепције електричног дела апарата. 

Одељење монтаже, 1955. 
година

(Извор: Ранђеловић, Пола 
века у корак са светом 
1948–1998)

Рендгенски апарат 
Moravica

(Извор: Rendgen aparati, 
pribor i el. med. uređaji. Niš: 
Elektronska industrija, [1966])
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Исте године је произведен и лагани преносиви 
универзални рендгенски апарат Мoravica,  првен-
ствено за потребе Југословенске народне армије 
(ЈНА). Био је пре свега намењен за употребу у 
пољским болницама у случају рата. Апарат је био 
мање снаге и могао је да се напаја са теренских 
агрегата. Убрзо после Мoravice, развија се преносни 
универзални рендгенски апарат Neretva у више 
варијанти са појачаном снагом – 30 mА, 85 kV. 

Први стабилни универзални дијагностички 
рендгенски апарат домаће производње Morava 
(са снагом од 150 mА при 70 kV), произведен је у 
серији од 1.500 комада. Овом количином рендгена 
не само да су задовољене домаће потребе здрав-
ствених установа шездесетих година, већ су извес-
не количине овог производа и извезене у више 
земаља. Али амбиције РР Завода биле су усаврша-
вање постојећих и освајање нових производа. Како 
њихов кадар још увек није био довољно обучен, за 
такве амбиције било је неопходно ослонити се на 
реномиране иностране фирме.

Сукцесивним пријемом и обуком кадрова, колек-
тив РР Завода је од оснивања до половине 1953. 
године нарастао на преко 600 запослених, од чeга 
су трећину чиниле жене. Освајање технологије и 
припрема производње рендгенских апарата почели 
су у малом одељењу (педесетих година), које ће 
касније нарасти у економску јединицу (шездесетих 
година), па у ООУР (седамдесетих година), све до 
трансформације у друштвено предузеће (деведе-
сетих година), деоничко друштво (крајем деведе-
сетих) и акционарско друштво (ЕИ Акционарско 
друштво за производњу рендген апарата, уређаја и 
прибора ЕИ Југорендген Ниш, 2003). 

Рендген апарат Мorava, 1953. година 

(Извор: Ранђеловић, Пола века у корак са светом 1948–1998.)

Запослени у одељењу монтаже са апаратом Мorava, 
1955. година 

(Извор: Ранђеловић, Пола века у корак са светом 1948–1998.)
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Рендгенска цев тип VVL 150/500 произведена у РР Заводу у Нишу 1956. 
године, у оригиналном паковању за транспорт. Поклон Електротехничког 

факултета Универзитета у Београду, 2005. године.

(Извор: Музеј науке и технике, Збирка медицинске технике,  
инв. бр. МНТ.Т:11.1.391)
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1960. година – Нови 
производи

Шездесетих година је најпре дошло до 
успостављања пословно-техничке сарадње са 
немачком фирмом Сименс, а нешто касније и 
са холандском компанијом Филипс. Из касније 
продукције домаћих рендгенских апарата издваја-
мо: Hipos, који је на неки начин био „родоначелник” 
будуће фамилије покретних рендгенских апарата 
са електронским појачивачем слике; Dent, стомато-
лошки рендгенски апарат; Unifos, стабилни дијаг-
ностички рендгенски генератор са увећаном снагом 
(100 mА, 100 kV); Buki sto bs3, дијагностички статив 
и Fluorograf, специјални рендгенски систем, однос-
но рендгенски апарат за серијско снимање плућа 
великог броја особа на филмској траци. Наиме, 
флуорографија је снимање на филмовима малог 
формата слика добијених помоћу рендгенског 
апарата на флуоресцентном екрану. (Зато је можда 
боље користити термин екранографија.) Служио је 
за снимање плућа великог броја особа, углавном 
у циљу ерадикације туберкулозе плућа. Апарат 
се могао монтирати у аутобус, чиме је преглед 
омогућен и пацијентима у наудаљенијим местима у 
земљи.

Произведена су и два апарата која су се користи-
ла и у радиотерапији: Тerix – апарат за површинску 
терапију и Коbaltron – апарат за дубинску терапију. 
За потребе индустрије произведен је и Irax 300 – 
индустријски рендгенски апарат за испитивање 
материјала.

Након размене стручњака са Сименсом (нишки 
кадрови одлазили су на усавршавање у Немачку, а 

Hipos – рендгенски уређај са појачивачем слике 7'' на 
покретном стативу, намењен за употребу у хирургији

(Извор: Rendgen aparati, pribor i el. med. uređaji. Niš: Elektronska 
industrija, [1966])

Рендгенски апарат Fluorograf за масовна снимања 
плућа

(Извор: Rendgen aparati, pribor i el. med. uređaji. Niš: Elektronska 
industrija, [1966])
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Сименсови су долазили у PP Завод и вршили обуку „на лицу места”), освојена 
је производња неколико врхунских производа веће снаге: Grafoskop, Selenos 
4, Buki sto bs3 и други. Први се временом усавршава и допуњује, па мења име 
у Dijastatiks и успешно се допуњује са Selenosom 4 и апаратом Superx 800. Ту су 
били и дијагностички стативи типа Stub-G, Stub-U, Rastiks, Bukistat-2n, Bukimob, 
Bukigraf и други. Наравно, не смеју се заборавити ни најснажнији рендгенски 
генератори Superx 1250 и Superx 712/1012 МP, произведени на бази Сименсове 
лиценце.

Рендгенски апарати РР Завода постали су синоним квалитета. Потражња за 
њима на домаћем и на иностраном тржишту била је све већа, а расположиви 
капацитети фабрике нису могли да подмире потребе тржишта, па су поједини 
купци чекали на испоруку и по неколико месеци, а неретко и више од годину 
дана. У једном моменту долази до кризе у односима са Сименсом, али управа 
фабрике рендгенских апарата налази решење у успостављању кооперације 
са Филипсом, са којим се осваја производња и шестовентилних рендген-
ских апарата, који су се сматрали вишом класом у односу на дотадашње 
четворовентилне. 

РР Завод и Сименс су 1969. године потписали нови уговор о кооперацији који 
ће касније прерасти у дугорочно партнерство од обостраног интереса и на 
заједничко задовољство. На основу овог уговора Сименс је, између осталог, 
био у обавези да преузима делове и склопове који су по његовој документа-
цији произведени у фабрици у Нишу, те да их након уградње у своје производе 
дистрибуира својим партнерима широм света. У сарадњи са иностраним 
фирмама, седамдесетих и осамдесетих година, освојена је и производња 
шестопулсних и дванаестопулсних рендгена типа Plafostat, Superx 800, 1000 и 
1250, као и савремених рендгенских статива Теlestatix, Unistat и других рендген-
ских апарата врхунског квалитета.

У организационом погледу, Фабрика рендгенских апарата (настала интегра-
цијом РР Завода и Београдске електронске индустрије Белинд) је од 1948. 
до 1962. године, и касније у оквиру Електронске индустрије Ниш, све до 1968. 
године, функционисала као заједнички погон са Електромедицином. Тада се 
на нивоу Електронске индустрије формирају такозване групације, па Фабрика 
рендгенских апарата (РА) са Фабриком електромедицинских уређаја (EM) у 
Нишу и Фабриком медицинских уређаја Сутјеска у Београду, остварује извес-
тан виши степен самосталности у оквиру Групације Електромедицине.

(Извор: Rendgen aparati, 
pribor i el. med. uređaji. Niš: 
Elektronska industrija, [1966])

Касете за постављање 
филмова при снимању

Рамови за држање 
филмова при развијању у 
дубоким танковима и при 
сушењу у орманима

Танкови за развијање 
филмова
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Седамдесете године 
– Развој и повећање 
капацитета

Године 1970. долази до осамостаљивања 
Електромедицине у посебан погон, а од 1. јануара 
1973. Фабрика рендгенских апарата се организује 
као основна организација удруженог рада (ООУР) у 
саставу Електронске индустрије и од тада се назива 
ЕИ Југорендген.

Без обзира на организационе промене, peopга-
низације и трансформације, Фабрика рендгенских 
апарата је из године у годину повећавала обим 
производње, побољшавала квалитет постојећих 
и освајала нове производе. Технички кадар је 
у међувремену сасвим оспособљен, па је поред 
апарата из копродукције са иностраним партне-
рима, освојена и производња уређаја сопствене 
конструкције. Тако је седамдесетих година на 
тржишту не само наше земље, већ и на иностра-
ном тржишту (посебно у такозваним „земљама у 
развоју”), био веома популаран рендгенски апарат 
домаће конструкције под називом Моbilix 4. За њим 
нису заостајали ни остали апарати конструисани 
у овој фабрици: Hipos, Tomоgraf, дентални апарат 
Bukistat и други. А ново тржиште за ове производе 
се отварало не само због повећања здравствене 
културе у нашој земљи и земљама у развоју и 
због повећања броја корисника рендгена, већ и 
због потребе замене застарелих и амортизованих 
апарата чији је век трајања био 8 до 10 година. 
Како је записано у публикацији издатој поводом 
30 година ослобођења Ниша, „у Југославији данас 
има око 800 здравствених установа које поседују 
рендген апарат Grafoskop са Selenosom 4, а исто 
такo, познато је да у нашој земљи још 1.500 устано-

Универзални дијагностички рендгенски статив 
Telestatix 

(Извор: Telestatix, Ei Jugorendgen (брошура), [б.г.])
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ва имају први домаћи рендген-апарат Morava. 
Досад је од тога око 800 комада апарата Morava 
замењено новим, савременим апаратима, а преос-
таје још око 700 да буде замењено”.

Извоз на инострана 
тржишта

С обзиром да је у свету тада постојало само 
десетак произвођача рендгенских апарата, 
потражња РР Заводових (ЕИ Југорендген од 1973. 
године) рендгена на иностраном тржишту расла 
је готово геометријском прогресијом. Тако је већ 
седамдесетих година на иностраном тржишту 
продавано преко 20% укупне производње, а 
вредност извоза достигла је пет милиона немачких 
марака. До 1985. године обим извоза рендгенских 
апарата достигао је 50% укупне производње, а 
вредност извоза прешла је цифру од 20 милиона 
немачких марака. Нишки рендгенски апарати 
извозили су се тих година у готово све источне 
земље, затим на тло Јужне Америке, Африке, Кине, 
Индије, Либије, Кубе и других земаља у развоју. 
Са појединим великим купцима у овим земљама 
закључивани су уговори о дугорочној кооперацији, 
пружању техничке помоћи, давању лиценци за 
производњу рендгенске опреме и друго, а неретко 
је уговарана и изградња здравствених објеката 
у инжењеринг систему. Тако је, на пример, преко 
конзорцијума коопераната из Југославије у Либији 
изграђено и опремљено 10 здравствених објеката, 
а у СССР-у је такође десетак здравствених објеката 
комплетно опремљено рендгенским и другим 
медицинским апаратима.

Универзални дијагностички статив Undistat 3U са 
аутоматским уређајем за циљано снимање.

(Извор: Undistat 3U, Ei Jugorendgen (брошура), [б.г.])
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Осамдесете године – Нова фабрика

Стално проширивање асортимана и освајање нових тржишта на готово свим 
меридијанима наметнули су потребу за изградњом нове фабрике. Радови 
на изградњи 18.000 m2 укупног, од чега 15.000 m2 савременог производног 
простора, почели су поводом обележавања три деценије Електронске индус-
трије, априла 1978. године, а у ову инвестицију је уложено преко 14 милијарди 
ондашњих динара. Реализација ове капиталне инвестиције потрајала је 
неколико година, тако да се 630 радника фабрике у нове погоне уселило 
тек 1982. године. Са знатно бољим производним условима, успоставља се и 
извозна кооперација са новим партнерима и ради се на освајању нових произ-
вода. Тако се 1986. године закључује уговор са америчком фирмом Дијасоникс 
– Сонотрон (Diasonics – Sonotron) са којом се осваја продукција серије ултраз-
вучних апарата типа DRF 200. Нешто касније, 1989. године, склопљен је уговор 
о производној кооперацији и са познатом холандском фирмом за производњу 
ултразвучних апарата Пи Медикал (Pie Medical). На бази те сарадње произ-
ведена је већа серија апарата Skener-150/200 који су били изузетно високог 
квалитета.

Током своје полувековне историје, Фабрика рендгенских апарата била је 
готово увек једна од профитабилнијих фабрика не само у систему Електронске 
индустрије, већ и знатно шире.                 

Нова зграда фабрике, 
1982. година 

(Извор: Ранђеловић, Пола 
века у корак са светом 
1948–1998)
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Деведесете године – 
Економски пад

Последње деценије постојања и рада Фабрике 
рендгенских апарата обележавају велики пад 
производње и деценија озбиљне економске кризе 
изазване пре свега санкцијама и ембаргом током 
распада Југославије. Наиме, након отцепљења 
Словеније, Хрватске, Босне и Македоније, 
дотадашње такозвано „домаће” тржиште је знатно 
смањено, а након увођења санкција међународне 
заједнице, потпуно је блокирано и извозно 
тржиште Фабрике. Обим производње је стога 
вишеструко пао (док је број радника остао исти), 
што је условило сиромашење фондова и неминовни 
економски пад. Напори руководства ЕИ Корпора-
ције и Југорендгена да консолидују ову угледну 
фабрику давали су одређене резултате и тиме су 
уливали умерени оптимизам. Тако је почетком 1998. 
године потписан уговор о испоруци рендгенских 
апарата медицинским установама у Белорусији у 
вредности од осам милиона долара, што је после 
вишегодишње извозне блокаде било више него 
охрабрујуће. 

Квалитетни технички ресурси, стручан кадров-
ски потенцијал и богато полувековно искуство су 
постулати на којима се темељила и вера у бољу 
будућност ове фабрике.

Преносни универзални рендгенски апарат Neretva 86 MP 

(Извор: X-Ray Units Manufacturing Plant. Beograd: Technitrade; Niš: 
Jugorendgen, 1999)

Bukigraf 2 – универзални дијагностички статив за 
рутинску радиографију

(Извор: X-Ray Units Manufacturing Plant. Beograd: Technitrade; Niš: 
Jugorendgen, 1999)
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Две хиљадите године – Нова нада
Почетком новог миленијума, ЕИ Југорендген добија понуду од младе 

домаће високотехнолошке компаније Висарис из Београда, за удруживање и 
производњу дигиталних рендгенских апарата, који тек почињу да се развијају 
у свету. Они 2005. године оснивају заједничку компанију JR Digital X-Ray која 
убрзо, после заједничког развоја и спајања хардверских рендгенских компо-
нената произведених у ЕИ Југорендгену и Висарисових софтвера за обраду 
дигиталне слике, започиње тестирање прве серије дигиталних апарата Digraf. 
Тада су успешно тестирани уређаји Digraf D и Digraf C на Институту за онколо-
гију и радиологију Србије у Београду и Digraf X на Институту за ортопедско-хи-
руршке болести „Бањица”. Убрзо након овога, услед унутрашњих кадровских 
и економских проблема, Југорендген напушта пројекат и препушта младим 
српским научницима из Висариса да се носе са изазовима нове дигиталне 
радиологије која је и у свету била тек у повоју.  Године 2010. над предузећем 
је покренут стечајни поступак, а наредне године, Привредни суд у Нишу је 
усвојио план реорганизације који су поднели акционари предузећа; стечајни 
поступак је обустављен, али до опоравка и поновног почетка производње није 
дошло.

У следећој високотехнолошкој дигиталној епохи, српска радиологија 
наставља у новом смеру. Млади српски научници дигиталног доба излазе на 
светску позорницу и глобално дигитално тржиште, које ће ускоро показати 
вишеструке напредне могућности за развој савремене рендгенске технологије 
и дигиталне дијагностике.
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Новембар 2002. године  Идеја и сан о дигиталним рендгенима
Група младих, научно активних инжењера и стручњака размишља да 
партнерски формира предузеће како би у Србији тржишно реализовала 
своја знања и умећа из области дигиталне медицине. Као један од потен-
цијалних пројеката, у тој фази помињан само као могућност, разматра се 
и дигитална рендгенологија. Знања из дигиталног имиџинга и обраде 
сигнала их уверавају да могу да створе дигитални систем за рендгенско 
снимање, до тада развијен у само неколико великих компанија у свету. 

Идеја о партнерству за реализацију 
дигиталних рендгена 
Као потенцијални партнер на путу развоја дигиталног рендгенског уређаја, 
идентификовано је предузеће Југорендген, са којим су затим започети 
преговори о сарадњи. 

Мај–август 2003. године Висарис добија облик 
26. маја 2003. године регистровано је ново предузеће под именом Висарис 
које, потпомогнуто партнерима и улагачима, разматра разне пројекте из 
области дигиталне медицине, међу којима је била и дигитална рендгено-
логија. Истраживање и технички развој усмерени су на питања: од којих 
компоненти се састоје уређаји, како их повезати и како добити дигиталну 
слику. У то време, у свету је постојао само један произвођач кључне компо-
ненте, дигиталног „флет-панел” детектора – француско предузеће Триксел 
(Trixell), које је било и једина компанија која је сарађивала и са мањим 
предузећима. 

Септембар 2003. године  Скочити или не, кад сви сумњају
У преговорима са Трикселом и произвођачима других кључних компоненти, 
Висарис је схватио да пројекат захтева велика улагања и жртве. Трикселов 
Pixium 4600 флет-панел детектор био је веома скуп, а захтеви за напајање 
сензора су били такви (± 50 MV) да је постојала велика могућност да 
сензор у току развоја изгори. Ипак, Слободан Петровић, један од партне-
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ра, веровао је у тим и обезбедио је средства да се сан оствари. Триксел, 
међутим, не пристаје да прода детектор једном неискусном тиму мислећи 
да ће само „изгубити време”. Тешки преговори ипак су били успешни и 
крајем 2003. Трикселов дигитални детектор стиже у Београд.

Децембар 2003. године Дом за нови дигитални рендген
Потписан је Протокол о сарадњи са Институтом за ортопедско-хируршке 
болести „Бањица”1 ради инсталације новог, још увек само потенцијалног 
дигиталног рендгенског уређаја Digraf X (ДИгитални РадиоГРАФијски 
уређај X) и његовог клиничког испитивања. Заједнички пројект Висариса 
и Института, Digraf X, званично почиње 15. децембра 2003. Југорендген 
се обавезује да прилагоди једноставну механичку платформу Bukigraf 2 и 
обезбеди рендгенски извор за потребе дигиталног снимања, док Висарис 
регрутује софтверске инжењере који ће радити на развоју контролног 
софтвера и дигиталног снимања за нови уређај. Постаје јасно да ће нови 
дигитални уређај садржати вишеструке рачунарске паметне компоненте 
којима треба врло пажљиво руковати.

Јануар–март 2004. године Напредак, идеја се шири
Не слутећи колико је процес развоја сложен и колико је великим фирмама 
било потребно времена и труда да развију дигитално снимање, развојни 
тим Висариса и Југорендгена брзо напредује, добија прве дигиталне 
снимке, формира дигитални радни процес и прототип уређаја настаје у 
просторијама Југорендгена у Нишу. Охрабрени напретком, Југорендген и 
Висарис разматрају и развој дигиталног динамичког снимања – дигиталне 
флуороскопије.

1 Данас Институт за ортопедију „Бањица”.
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Април–мај 2004. године  Сан постаје реалност
Монтажа Digraf X рендгенског апарата почиње 1. априла 2004. у Институту 
на Бањици. Рендгенски техничари и лекари на Бањици са пажњом прате 
пробна снимања на новом уређају. Са друге стране, партнери израђују 
производну документацију, а Висарис упућује директору Југорендгена 
писмо о намерама са предлогом за оснивање заједничког предузећа. 

НОЋНА АКЦИЈА

Охрабрен напретком, у мају 2004. Висарис контактира Триксел ради ширења посла и снабдевања 
производње нових дигиталних уређаја. Триксел није веровао да је дигитални уређај спреман јер 
Висарис у међувремену није тражио помоћ њихових инжењера. Иако невољно, Триксел шаље 
стручњаке у Београд. Међутим, Digraf X, који је на Бањици свакодневно снимао пацијенте, „стао је” 
вече пред долазак Трикселовог тима због квара на Sedecal високонапонском генератору. Свестан 
ситуације, Југорендгенов инжењер Слободан Илић на своју иницијативу долази у Београд и са 
Николом Головићем из Висариса читаве ноћи ради на отклањању квара. Сат времена пре доласка 
француских стручњака, Digraf X је поново прорадио. Трикселов тим се уверио у техничке способности 
српских инжењера и сарадња више није била оптерећена сумњама и неверицом. Висарис и Триксел 
сарађују и данас.

Кориснички интерфејс Висарисовог 
Avanse DR софтвера из 2004. Софтвер 
контролише комплетан рад дигиталног 
рендгенског уређаја што је у то време 
био изузетан ниво аутоматизације. 
Скениране слике из Југорендгеновог 
радиографског атласа су коришћене да 
илуструју позиционирање на уређају. 
Концепт једноставног радног процеса 
развијен за овај уређај се одржао до 
данас.
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Јун–август 2004. године  Ватрено крштење, 
ЈР Дигитал и велике амбиције

Инсталирани Digraf X улази у редовну употребу у Институту „Бањица”, 
којем је рендгенска дијагностика од примарног значаја. Digraf X снима 
преко 200 људи дневно и доказује предности дигиталног радног процеса. 
Такав проток пацијената на класичним рендгенским апаратима је до тада 
био незамислив. Званично започиње и пројекат дигиталне флуороскопије, 
Digraf D-Stream. Уговор о оснивању JR Digital X-Ray д.о.о, заједничког 
предузећа Југорендгена и Висариса усмереног ка производњи дигиталних 
рендгенских уређаја, потписан је 16. августа 2004. Драган Милетић, један 
од главних заговорника дигиталне визије у Југорендгену, постаје директор 
новог предузећа.

Дигитално снимање на 
уређају Digraf X током 

лета 2004. године. 
Рачунарска оператерска 

конзола, као и монитор 
осетљив на додир за 
управљање радним 

процесом, представљали 
су у то време револуцију. 

Сви радиолошки 
техничари на Институту 

„Бањица” су се врло брзо 
навикли на нови начин 

рада.
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Новембар 2004. године Корак напред, корак назад
Први српски дигитални рендгенски уређај постаје ослонац у рендгенској 
дијагностици у Институту „Бањица”. Међутим, на Институту недостаје 
инфраструктура за дигитални радни процес и уместо на рачунарима, 
дигитални снимци се штампају на „дигиталне” филмове. Висарис зато 
развија софтвер за архивирање и приказ дигиталних снимака (PACS). 
Напредује и развој дигиталне флуороскопије и у просторијама Југорендге-
на се склапа прототип уређаја Digraf D-Stream. 

Кориснички интерфејс дигиталног флуороскопског уређаја Digraf D-Stream је 
значајно комплекснији од дотадашњих радиографских уређаја и има напредне 
функционалности као што су монтажа снимљеног видео-материјала и дигитална 
обрада слике у реалном времену
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Јануар–март 2005. године Нови дом, партнери и хоризонти
Почетком 2005. године, први српски дигитални рендгени стижу и у Инсти-
тут за онкологију и радиологију Србије у Београду. Током марта месеца, 
у рад је пуштен први дигитални флуороскопски уређај Digraf D-Stream. 
У сарадњи са Институтом, Висарис и Југорендген развијају заједнички 
пројекат у циљу развоја новог уређаја Digraf C, који по перформансама треба 
да парира у том тренутку најбољем дигиталном радиографском уређају 
компаније Сименс Aristos FX. 

Август–октобар 2005. године Потпуно дигитална дијагностика 

Развојним тимовима придружује се и тим роботичара са Електронског 
факултета у Нишу који је задужен за развој управљања потпуно роботи-
зованим и аутоматизованим уређајем Digraf C. После много напора, у 
Југорендгеновој фабрици у Нишу настао је прототип роботског уређаја са 
моторним кретањем у 13 оса. Крајем августа, он је отпремљен у Институт за 
онкологију и радиологију Србије. Добијањем званичне дозволе од Инсти-
тута за нуклеарне науке „Винча” формиран је демонстрациони центар за 
нову српску рендгенску опрему, дигиталне радиографске и радиоскопске 
уређаје Digraf C и Digraf D-Stream, као и софтвер за дигиталну дијагностику. 
Институт за онкологију и радиологију Србије потпуно прелази на дигиталну 
рендгенолошку дијагностику.

Новембар–јул 2006. године Излазак на тржиште 
На основу успешних инсталација прототипа, крајем новембра 2005. године 
JR Digital X-Ray се први пут појављује на тендеру и са Министарством 
здравља Републике Србије потписује први комерцијални уговор о купопро-
даји Digraf С уређаја за Институт за реуматологију, чиме почиње произ-
водња овог првог серијског уређаја. Институт за онкологију и радиологију 
Србије и Институт за реуматологију су до данашњих дана остали партнери 
Висариса у развоју нових рендгенских уређаја.
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2007. година   Година преокрета
Изласком првих комерцијалних уређаја на тржиште, млади развојни тим 
Висариса постаје свестан разлика између прототипних и комерцијалних 
инсталација. Уз нове послове и инсталације уређаја Digraf X, Digraf C и 
D-Stream у Дому здравља „Нови Београд”, Здравственом центру „Студе-
ница” у Краљеву, Институту „Нишка Бања” и другим установама у Србији, 
развојни тим Висариса напорно ради на томе да прототипне пројекте 
уређаја спреми за тржиште и учини их поузданим и одрживим, а њихову 
производњу исплативом. 

Током 2007. године долази до превирања у Југорендгену, коме обећавајући 
успех нових дигиталних уређаја није био довољан да преживи у тренутној 
организацији наслеђеној из времена друштвене својине. Југорендген убрзо 
напушта процес развоја, па је Висарис приморан да тражи алтернативне 
изворе механичких компоненти за дигиталне уређаје. Не успевајући, 
међутим, да пронађе партнера у различитим међународним произвођа-
чима, одлучује да сам започне развој механичких платформи. Развија 
нову радиографску механичку платформу са једноставнијом архитектуром 
електронике и механике, мањим тежинама, бољим кретањима и једностав-
нијим управљањем од пређашњих модела.

2008. година   Први тржишни успех
Турбулентни период између 2007. и 2008. године пратио је значајан комер-
цијални успех на српском тржишту. Почетком 2008. Висарис и JR Digital 
X-Ray први пут наступају на Европском конгресу радиолога у Бечу предста-
вљајући Digraf C. 

Крајем године излази нова верзија дигиталног радиографског уређаја, под 
називом Vision C, првог под Висарисовим заштитним знаком, која је у рангу 
најлакших уређаја те врсте, а у исто време са најбољим перформансама. 
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Нови радиографски систем са У руком  
(Vision U) 

2009–2013. године  Освајање технологије 
Започето је унапређење кључних технологија у софтверу, машинству и 
електроници и остварена су партнерства са произвођачима механичких 
компоненти. На тржиште излази нови роботизовани уређај Vision U, 
намењен домовима здравља. 

Уверени да могу да се такмиче са светом, Висарисови инжењери прате 
потребе корисника, мењају дотадашња правила и њихов напредак даје 
видљиве резултате. Avanse DR постаје најједноставнији радиографски 
софтвер за коришћење на тржишту. Нова генерација Vision уређаја ради 
уз мањи утрошак електричне енергије, има упола мање каблова, тежи 220 
уместо дотадашњих 560 kg и подржава лакши рад са бежичним детектори-
ма. Унапређују се софтвери направљени 2006. године како би се премостио 
јаз између класичног рендгенског филма и дигиталних снимака. Visaris 
PACS омогућава дигитални рад на практично свим инсталацијама у Србији.

Ипак, и са преполовљеним трошковима производње, мали обим продаје 
значи да за пословни напредак компанија не може да рачуна само на 
српско тржиште, те се интензивирају контакти са потенцијалним дистри-
бутерима у свету. Крајем 2013. Висарис се сели у нову производну халу и 
канцеларије на Батајничком друму у Земуну. 

Visaris Diagon радна станица за дијагностичку 
обраду дигиталних снимака у Институту за лечење и 

рехабилитацију „Нишка Бања”  
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 2014–2019. године  Светско тржиште 
Десетине посета по свету су уродиле плодом и у мају 2014. швајцарска 
компанија Полимед (Polymed) врши процену Висарисовог Avanse DR за 
дигитализацију својих уређаја и закључује да систем из Београда има 
лакши и боље аутоматизован радни процес од свих немачких конкурената. 
Полимед наручује први систем, а швајцарски МТС (Medical Therapy System) 
први услужни развојни пројекат за дизајн управљачке електронике. Тај 
успех Висарису отвара врата светског тржишта и до краја 2014. године 
инсталира се још неколико дигиталних система у Чешкој и Швајцарској. 

Развојно одељење унапређује производе према искуствима са тржишта 
како би се олакшао улаз у дистрибутерску мрежу. Почетком 2015. Висарис 
потписује први дистрибутерски уговор за САД, као и уговор са компанијом 
Свисреј (Swissray), пиониром дигиталне радиографије, о продаји напредних 
Висарисових уређаја под марком ове фирме. Током 2015. године из Чешке и 
Велике Британије стижу и прве поруџбине за нове Vision C уређаје. 

Vision V – Swissray, 
Висарисов (до данас) 

најпродаванији 
дигитални уређај 
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Vision C уређај у Бјенвил 
Ортопедиксу, држава 
Мисисипи, САД

Презетација кретања 
Vision Air уређаја на 
конгресу радиолога у 
Чикагу, децембар 2019.

Почетком 2016. године, одобрење америчке Федералне агенције за храну 
и лекове Висарису отвара највеће светско тржиште. У лето 2016, Vision C 
уређаје почиње да користи групација Бјенвил Ортопедикс Спешалистс 
(Bienville Orthopedics Specialists) из Мисисипија, а под марком Swissray ddR 
Aura и радиолошки центар Тауер у Тампи (Tampa Radiology), на Флориди. 

Високе перформансе уређаја уз прихватљиве цене у 2017. и 2018. години 
отварају тржишта Аустралије, Немачке, Тајвана, Словеније и других 
земаља. Уређаји добијају уједначен и препознатљив изглед, а планира 
се и повратак платформи са дуплим плафонским роботом за нову генера-
цију уређаја. Крајем 2017. озбиљан квар уређаја у Чешкој узрокује рад на 
унапређењу безбедности и поузданости уређаја.
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2020–2021. године  Године изазова и прилика 
У 2020. години, епидемија ковида-19 кочи светску економију и представља 
огроман изазов за здравствене системе широм света. Показало се да је 
неопходно обезбедити посебне рендгенске апарате за ковид пацијенте. У 
ситуацији кад произвођачи у свету нису били спремни да уређаје са свог 
тржишта преусмере у Србију, Висарис започиње производњу јефтинијих, 
покретних рендгенских апарата и до краја године производи преко 120 
уређаја за српско здравство. На Висарисовим апаратима дневно се направи 
више хиљада снимака плућа у домовима здравља и болницама у Србији. 

Од априла 2020. Факултет техничких наука у Новом Саду и Висарис су део 
конзорцијума од 30 партнера на пројекту Horizon 2020 INCISIVE, усмереном 
на развој вештачке интелигенције (Arteficial Intelligence – AI) у процеси-
ма дијагностиковања, предикција и праћења патолошких промена код 
онколошких пацијената. 

Vision M – апарат развијен 
за потребе дијагностике 
код ковид пацијената
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Већ 2021. први AI алгоритми за анализу мамографских и рaдиографских 
снимака почели су да се тестирају у Новом Саду и Београду.

Са својим програмом развоја и израде решења у области дигиталне радио-
логије и медицинског имиџинга, Висарис се у 2021.  предвођен директором 
Марком Петровићем, високо позиционирао на простору југоисточне Европе. 
Тим који чини преко 90 запослених обезбедио је извоз преко 1.700 уређаја у 
више од 30 земаља света. 

Висарис стреми ка следећем циљу у будућности рендгенологије – развоју 
универзалних уређаја који омогућавају обједињавање више радиолошких 
метода и значајно повећавају дијагностичке могућности. Освајање техно-
логије рендгенског снимања у три димензије је дугорочна визија Висариса. 

Vision Air универзални 
уређај са радио-
прозрачним карбонским 
столом
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