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ХИРУРГ И ДРУЛГГВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАДНИК 
ДР ИВАН БАБОСЕЛАЦ (1885— 1949) 

Прилог здравственој и културној прошлости Земуна

Године 1985. Болничко-клинички центар
— Земун, који наставља позитивне тради- 
ције некадашње Градске болнице (од 1784) 
и Јавне опште болнице сестара милосрд- 
ница (од 1891) у  Земуну, обележио je  дпа 
столећа постојања и рада. Овим поводом 
издата je споменица која садрж и преглед 
прошлости и садашњег стања ове значајнс 
здравствене установе.1

Прошлост Болнице y Земуну није до са 
да посебно обрађивана. Први je  о њој прс 
неколико деценија писао Ристо Јеремић у 
садрж ајној књизи М едицинске прилике y  
Зем уну 1750—1900, ко ја  je  y Београду об- 
јављена 1937. године. Аутор je , поред оста- 
лог, посебну пажњ у посветио првмм неш- 
колованим и школованим здравственим 
радницима, општинским и приватним хн 
рурзима, приватним лекарима (д о т о р и  
медицине) и варош ким (комунигетским и 
градским) физикусима. Извесно je да cv 
поводом јубиларне године најзанимљнвија 
имена лекара, првенствено варош ких ф и  
зика, који су радили y Градској болиици 
и који су својим стручним радом доирине- 
ли њеном напретку и угледу. Y ову групу 
заслужних лекара већ су убројани др Ан 
тон Гепхард (Gebhard), др Антон Валксши 
(Walcony), др Милош РадојчиИ, др Јаков 
MmiaHKOBHh и, најпознатији, др Војислав 
Суботић (Subbotic), који je  y иограничном 
Земуну радио од 1884. до 1889. године.

О поменутим и другим здравственил* 
радницима Земуна дати су основни пода- 
цн, са истицањем њихових настоЈања и нај- 
важнијих резултата. О неким од помепу- 
тих лекара писали су и други стручњаци, 
нарочито о професору др В. Суботићу. Me- 
byTHM , приликом обележ авањ а двестоте 
годишњице рада КБЦ — Земун, мож е ce 
списак заслужних болничких радника про- 
ширити још  некнм именима из најближе 
прошлосги. Y овом нрилогу биће речи о 
др Ивану Бабоселцу, лекару, борцу НОР-а 
и друштвеном раднику, чији je радни век 
трајао од 1911. па до смрти 1949. године.

ОД ДОЊ Е БЕБРИНЕ ДО 3EMYHA

Иван Бабоселац je  p o b e H  y Доњој Бе- 
брини, срез Славонски Брод, 4. марта 1885. 
године. Њ егов отац, Бура Бабоеелац, био 
je  нижи општински службеник. Основну 
школу заврш ио je  y Крапини, a затим je  
noxabao Класичну гимназију y Варажди- 
ну, где je као одличан ученик 30. Јуна Î9U5. 
стекао сведоџбу зрелости. Истицао ce као 
изврсни математичар и ж елео je  да ce по- 
свети математици и астрономији. М еђуш м. 
вараж динска градска опш тина изгласала 
му je  стипендију за  студије медицине. Сту- 
дирао je  на Meдицинском ф акултету у Инс- 
бруку (Аустрија) и с оценом »cum lande«
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(одличан успех) 22. јула 1911. године до- 
био je  диплому лекара.

Врло брзо постављен je  за секундарног 
лекара Градске болнице y Вараж дину и 1. 
октобра 1911. почео je  његов раднч век 
(плата 1.600 круна годишње). Кад je
1912. године избио први балкадски  рат, 
дош ао je y Београд и добровољно јс  лсчно 
рањ енике y Општој војној болници. За ову 
услугу и пагриотски гест, на нредлог мп- 
нистра војске Краљевине Србије од 18. ав- 
густа 1913. ирема старом календару, добио 
je  Орден светог Саве IV степена. Дама 14. 
јануара 1913. постављен je  за секундарнЈу 
ca y Болници сестара милосрдница y За- 
гребу (Виноградска цеста), y којој je  радио 
иознати хирург иримаријус др Теодср Ви 
керхаузер. На том радном месту затиче г? 
првм светски рат и др И. Бабоселац je Очо 
санитетски официр лекар и комаидаит 
Пољске болнице број 320. После демобн- 
лизације y чину резервног самитетског ко- 
петана I класе y морнарици, 9. јула 1920. 
године je постављен за асистента Хирурш 
ког одел.ења y загребачкој Болници сеста- 
ра милосрдница, где je радио цо средине
1921. године, кад je „изаслам на замјеннч- 
ко службовање" y Јавну општу болницу 
сестара милосрдница y Земуну (у народу 
мазивана, према старом, и Градска болип- 
ца), у Градско.м парку, односно y Вртлар- 
ској улици, са звањем примарног лскар? 
Х ирурш ког одељења, a затим je имсноваи 
за равнатеЈБа установе. Годнне 1930. реше- 
и>ем М инистарства народног здравља прс- 
меден je на звање управника и на гој одго- 
ворној дужности налазио ce све до c:iom? 
предратне држ аве, односно до почетка оку- 
пације 1941. године.2

УПРАВНИК ГРАДСКЕ БОЛНИЦЕ 
1921— 1941.

Као управник Болнице др И. Бабоселаи 
je настојао да ce унапреди рад и одрж и 
већ стечени глас веома солидне здравстве- 
не установе, чије су услуге користипи ие 
само грађани Земуна и села тадаш љег зе- 
мунског среза, већ н болесници из других 
крајева. Болница je  y то време уревиванз 
и дограђивана. Крајем двадесетих годнна 
управник Бабоселац je због повеНаног бро

ја  кориспика ,,упорно захтјевао да ce п о - 

дигне пови павиљон". Међутим, према про- 
ценама грађевинских стручи>ака било je 
јефтиније дограђивањ е болничке зф аде, 
односно подизанЈе друго! спрата на иби 
болничка крила према дворишту. Радовп 
су почели y upojiehe 1931. п до деке^бри

1. — Др Иван Бабоселац као хирург и управ- 
ник Градске болнице y Зсмуну. Фотографија 

око 1935. год.

1. — Dr Ivan Baboselac as surgeon and direc
tor of the Town Hospital in Zemun, photo 

about 1935.

исте године сви послови су били заврше- 
ни. Према жељи управннка Бабоселца „ди 
би ce Болница представила ш ирој јавно- 
сти", a и да би ce обележила 40. година ра- 
да y тадашњој згради (подигнута 1891), 10. 
децембра 1931. године одрж ана je  пригод- 
на свечаност којој су присуствовале \шо- 
гобројие званице — представници Мшшс-
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тарства народног здравља, војске, града 
Београда, градске општине Земун и други.Ј

Поменута година je једна од важ нијих 
y дугој прошлости Болнице (установљена 
1784). Y њој су ce тада могле добити још  
квалигетнија услуга и нега. Y дограНепу 
болничку зграду уведено je  централно гре- 
јање, спроведен je  водовод с топлом и хлад- 
ном водом и заврш ени су сви капалнзацн- 
они радови. Оирављсн je  (1930) старн али 
добар рендген-апарат, обновљена je  болни- 
чка анотека итд. Важно je напоменути да 
je  управник др Бабоселац посебно иисис- 
тирао на уређивању операционе собе. Пре- 
ма еачуваној фотографији, она je  имала

велике прозорске отворе и под од керамич- 
ких плочица у две боје. Y средини ce на- 
лазио савремени хирурш ки сто с одгова 
рајућом светиљком. Y непосредној близи- 
ни били су стерилизатор и полице с инс 
грументима и часовником.

2. — Зграда Јавне опште болнице y Вртлар- 
ској улици, V којој je др И Бабоселац радио 
од 1921. до 1941. и 1945. године. Данас старија 

зграда КБЦ — Земун.

2. — The building of the Public Hospital in 
Vrtlarska Street in which Dr I. Baboselac wor
ked from 1921 until 1941 and in 1945. Today 
it is the older building of the Clinical-Hospital 

Center, Zemun.

3. — Операциона сала Јавне опшге болнице 
после реновираља 1931; хируршки сто с све- 
тиљком, стерилизатор и полице с инструмен 

тима и будилником.

3. — Operating room of the Public Hospital 
after its renovation in 1931; operating table 
with lamp, sterilizer and shelves with instru

ments and alarm  clock.

Y савремеш ш  извеш тајим а и дописима 
посебно je  истицано да je  Јавна оишта бол- 
ница тада имала четири стотине иостеља, 
тако да je  „потпуно задовољ авала све по- 
требе". Y болиици ce просечно лечило око 
250 болесника, док je  годишње три  до че- 
тири хиљаде rpabana користило y a iy re  ље- 
ног здравственог особља. Занимљив je  н 
податак да су y току једне деценије, од
1921. до 1931. године, стручњ аци извели 
преко 7.000 разних операција.4 Болница je 
тада имала пет одељења. У правник др Ба- 
боселац био je  шеф Х ирурш ког оде7 »ења 
с породилиштем и извесно je  да je  до рат- 
не 1941. године обавио велики број успеш- 
них хируршких интервенција. Стекао je 
глас искусног стручњ ака практичара, к о ј и
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4. — Дописница угарске Војне поште, коју je
8. марта 1917, из Јагодине др И. Бабоселац 
упутио супрузи. Из сачуваних писама може ce 
разазнати да je он ратних година 1916—1918. 
као лекар Војне болнице боравио y окугшра- 
ној Србији, Хрватској и северној Албанији: 
Охрид (1916), Буприја, Охрид, Загреб, Јагоди 

на (1917) и Скадар (1918).

4. — From the preserved pictures post-cards, 
sent by Dr I. Baboselac to his family, we see 
that as a member of the Austrian-Hungarian 
Military Hospital in the war yers 1916—1918 
he stayed in occupied Serbian, Croatia and 

North Albania (Skadar).

5. — Исказница пуковника HOBJ др И. Бабо- 
селца, издата y Барију 18. јула 1944. од Сани- 

тетске мисије HÔBJ код Савезника.

5. — Identity card of the colonel of the Natio 
nal Liberation Army of Yugoslavia Dr Ivan Ba
boselac, issued in Bari on July 18, 1944 by the 
Medical Service Mission of NOVJ with the 

Allies.

j e ,  добро познавајући немачки језик, пра 
тио стручну литературу и светска крегања 
y  области хирургије. На предлог минис.тра 
социјалне политике и народног здрављ а, 
краљевским указом од 10. фебруара 1936. 
године именован j e  за „члана заменика 
Главног санитетског савета y  Београд\*'.

Било би за стручњ аке веома занимљиво 
кад би c e  више знало о начину рада др. И. 
Бабоселца. Др Душ ан Грил j e  забе^ежио 
да c e  y  то време, до 1941, па и касннје — 
до 1945. године, гастродуоденални улкус 
( u l c u s ) ,  на пример, третирао „углавном га- 
строентероанастомозом". Д р И. Бабоселан 
,,није био присталида ресекције желуца y 
третирању гастродуоденалног улкуса, на- 
водећи као главни разлог, тада y  литерату- 
ри објављене постресекционе анемије*'. 
M ebyT H M , y  назначено време y  Јавној оп- 
шгој болници сестара милосрдница y  Зс- 
муиу y p a b e H e  су две ресекције. Једну j e  
урадио др И. Бабоселац, a  другу — љегов 
сарадник др Никола Ковачевић (1898— 
1982), који j e  „због тога од стране свог 
ш ефа био и укорел". Пре ових лекара опе- 
рацију ове врсте y  земунској болници из- 
вео j e  др Душан Јуринац, равнатељ до 1921. 
године. Оне су биле урађене „ио типу 
B i l l r o t h  II". Занимљиво j e ,  T a K o b e , да j e  y  
том периоду перфорација гастродуоденал 
ног улкуса реш авана сутуром (зашивање) 
места перфорације „и обавезном гастроен 
тероанастомозом, без обзира на перитонит 
и дренажом доњег дела трбуха". Према се- 
ћањима сувременика (др Н. Ковачевић) 
смртност j e  била велика. M e b y r u M , y t o  

време почиње и употреба „антипсритоии- 
тис серума који c e  давао иитраабдохминал- 
но и интрамускуларно". Његовом употре- 
бом смртност c e  „код операција перфори- 
раног улкуса знатно смањила".5

ЧЛАН 3EMYHCKE ФИЛХАРМОНКЈЕ

Доктор Бабоселац био je заинтересован 
и за уметиост, нарочито музичку, и за дру- 
штвени рад. Y већ зрелим годинама, рацс 
ћи y Земуну, учио je  виолину код профе- 
сора Хана, који je ради одрж авањ а часова 
долазио из Новог Сада y Земун. С настав- 
ником музике и диригентом С ерш јем  Да- 
виденком који je свирао виолииу, присту-
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пио je  трију који  су чинили: лекар др Ар* 
нолд Шен (виолина), апотекар m r ph. Jla- 
дислав Михл (чело) и Л ујза Шен (клавир).

Образовани музички састав, појачан 
тројицом војних музичара, први наступ у 
јавности имао je  1925. године y сали хоте- 
ла „Гранд", где je  на забави Друш тва ре- 
зервних официра изведен гудачки октет Ф. 
Менделсона. Постигнути успех био je  под- 
стрек извођачима који су убрзо установи- 
ли друштво музичара аматера, које je  као 
посебна секција (под руководством С. Да- 
виденка) радило y саставу тада веома ак- 
гивне Грађанске читаонице.

Музичка секција редовно je  одржава- 
ла пробе и припремала музичке нумере зр 
приредбе Читаонице, хуманих и иросвет- 
них друш тава. Н а мартовском ксхнцерту 
1926. године, како je забележено y лсжал 
ној штампи, учествовала je и „читаоничка 
Ф илхармонија ко ја  je  врло прецизно изва- 
ђала неколико комада музичких кпаси 
чара".

Године 1927. посебном музичком при- 
редбом обележена je  стогодишњица смр- 
ти великог немачког композитора Ј1 Bai; 
Бетовена, на којој су, после говора профе- 
сора Раш ка Димитријевића, чланови Фш*- 
хармоније „извели пригодни програм".

После рада y саставу Грађанске читао- 
нице, музичари аматери, којих je  би?то око 
четрдесет, наставили су активност под на 
зивом Земунска филхармонија и постиза 
ли су нове успехе. Треба навести да je 
„неке музичке тачке" овог аисамбла ,дфе- 
носила Радио-станица Београд" и да су 
вредни чланови 1934. године на пригодној 
свечаности поводом смрти краља Алек- 
сандра I одсвирали став из чувене Бето- 
венове II I  симфоније. Осим III  (Eroica). 
према сачуваном програму, мож е ce виде- 
ти да су чланови изводили и VI (П асто  
рална) и IX симфонију са солистима и 
хором.6

ПРИПАДНИК НОП И БОРАЦ НОВЈ

Године 1941, y време слома наше пред- 
ратне држ аве и y првим месецима окупа- 
ције, др И. Бабоселац je  остао на свом 
радном месту. М еђутим, мада Земуи тада 
још  није био у саставу Независне Држа-

ве Х рватске, усташ ки органи власти, који 
су то време чинили велике персопалпе 
промене y управним органима и установа- 
ма, позвали су га y Загреб. Y главном гра- 
ду НДХ био je испитиван и под контро- 
лом због неповољних оцена и 1 ласина, 
тачније због политичке неподобности. јер  
je  важ ио као Хрват југословенске оријен-

6. — Др Иван Бабоселац као санитетски пу- 
ковник НОВЈ, одн. ЈА, око 1945. године.

6. Dr Ivan Baboselac as colonel in the Médical 
Corps of NOVJ, Yugoslav Army respectively, 

about 1945.

тације, као атеист и здравствени раднак 
који  je  теж ио популарности код сиромаш  
нијих rpabaHa („народни лекар"). Захва- 
љујући својим загребачким колегама и
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пријатељ ствима нз ранијих времена и пот- 
писима земунских грађана хрватске и не- 
мачке националности, који  су тврднли ца 
je  он лојални и исправни грађанин, добар 
лечник и проверепи хуманнст, пуштен je 
односно ослобођен одговорности.7 Одред- 
бом М инистарства здравства од 29. јула 
1941. године одређен je  да преузме посло- 
ве „предстојника КирурпЈког одјела и по- 
слове равнател,а" Д рж авне болнице y Би- 
јељини, граду и средиш ту среза y Сембе- 
ри ји , где др И. Бабоселац и одлази 2. ав- 
густа исте године.8

Извесно je  да су прилике y Бијељини, 
за коју  су везана многа дејства партизан- 
ских јединица, нарочито М ајевичког ппр- 
тизанског одреда, утицале на коначно 
опредељење др И. Бабоселца. Ухватио je 
везу с НОП и преко илегалних радпика \  
граду који  су му ce обраћали чинио je 
разне услуте НОБ тога краја . Одлазио je  
па слободну територију y села Семберије 
и лечио раљ ене и болесне борце нартизан- 
ског одреда",9 тако  да je  био ирипремљеи 
за збивањ а ко ја  су ce догодила y ноћи из 
међу 10. и 11. августа 1943. године, кад 
су Бијељину напала два батаљона Прве 
војвођанске бригаде и кад су ослободи- 
лачке јединице y првом налету заузеле 
већи део града.10 Повољну прилику иско- 
ристили су припадници НОП, који су ор- 
ганизовали одлазак др И. Бабоселца свој- 
ском на слободну територију y источној 
Босни. Тада су из Д рж авне болпице одне- 
ти и неопходпи инструмептн, првенствемо 
хирурш ки, завоји  и лекови, тако да јс  др 
И. Бабоселац био y могућности да при 
XVI дивнзијн органнзује „хнруршку скн- 
пу ко ја je  спасла од смрти" многе najiie 
рањ ене и болесне борце и која ce „одржа- 
ла и y најтеж им  условима борбе". Из toi 
времена сачуван je  сликовни извор који 
je  објављен y А лбум у фотографија из на- 
родноослободилачког рата 1941— 1945 го- 
дине. Y њему ce налазн и репродукцнја 
прилично оштећеме (избледеле) фотогра- 
ф ије с потписом: др Иван Бабоселац Bp- 
mu операцију и превија рањ енике y време 
борби за ослобођељ е Бијељине (Паткова- 
ча, 24. септембар 1943)."

Кад je јануара 1944. године (време VI 
нспријатељ ске офанзиве) дивизијска хи* 
рурш ка екипа „с једним делом болнице

била на цести Тузла—Зворник одсечена 
од јединице", шеф екипе др И. Бабоселац 
„je с рањеницима » болесницима успео, 
пробијајући ce кроз четничке и ус”. ашке 
заседе, преко дебелог снега, да болницу п 
екипу доведе до села Трнаве на М ајевк 
ци, где ce y то време налазиЈШ оолница 
Трећег Kopaiyca".12

Мада je  др И. Бабоселац добро лодио- 
сио меповољне условс y којим ce налазио, 
напори су учинили своје. Према сећању 
сувременика, прележао je запаљење илу- 
ћа, после чега je  озбил>но оболео, тако да 
су били неопходни комплетније лечење и 
опоравак. К рајем  јуна савезничким ашш- 
пом пребачен je y Бари (Италија), где всћ
18. јула постаје члап „Сапитетске мисије 
Народноослободилачке војске Југославн- 
је код Савезника". После опоравка имено- 
ван je  за управника раније успосгављене 
болпице y Гравини (тридесетак километа- 
ра од Барија).13 На овој одговорној дуж- 
мости санитетски пуковник др И. Бабосе- 
лац налазио ce до почетка јануара 1945. 
године, кад ce вратио y Земун, где je  од- 
мах постављен за управника Болничког 
центра који je  обједињавао рад дотадаш- 
ihe Јавпе опште болнице сестара 1\ишосрд- 
ница и две после ослобођења града обра- 
зоване болнице — болиице y згради Ко- 
манде ваздухопловства на Југословенском 
тргу (сада T pr ЈНА) и болнице y згради 
Пољопривредио-шумарског факултета v 
Немањиној улици, y којој je  једпа про- 
сторија ypebena за обављање хируршких 
интервенција. Y овим болницама смеиле- 
ни су, лечени и неговани рањени и оооле- 
ли борци са Сремског фркшта. Д р И. Ба- 
боселац с лекарим а из Београда и Зему- 
на, болничким сестрама и грађанкама к о  
је  су или мобилисане или су ce добровољ 
мо пријавиле за овај хуманитарни рад, ор- 
гамизовао je тада, y веома теш ким усло- 
вима, сиасавање живота бораца HÜBJ, од- 
носно Југословенске армије.14

ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАДИИК

Лекар др И. Бабоселац учествовао je  u 
y друштвено-политичком животу општине 
н шире друштвено-политичке заЈеднице. 
На првим изборима за Градски пародно-
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ослободилачки одбор Земуна, одржаним
8. јула 1945. године, изабран je  за одбор- 
ника.15 Као здравствени радник био je, 
свакако, ангаж ован и на питањима орга- 
низације и рада „народног здравља" y та- 
да посебном граду Земуну.

Пошто je  град Земун y то време у ад* 
министративном и територијалном погле- 
ду био y саставу Војводине (до 20. окто- 
бра 1945), др И. Бабоселац био je  активни 
радник и y органима власти Покрајине. 
Кад je  Главни народноослободилачки од- 
бор Војводине на основу одлуке Покра- 
јинске народноослободилачке скупштине 
од 31. јула 1945.. године, прве скупштине 
изасланика народа Војводине која ce из- 
јаснила и коначно определила за заједнн- 
цу аутономне Војводине с федералном Ср- 
бијом, бирао и изабрао своје представни- 
ке за Народну скупштину Србије,,е међу 
сто десет народних посланика je  и: ,д р  
Иван Бабоселац, лекар из Земуна".17 На 
поменутој седници, одржаној 19. августа, 
кад je  ГНООВ већ радио под називом 
Главни народни одбор Војводине и бирао 
своје председниш тво од 32 члана, y тај 
извршни и наредббдавни орган ушао je  и 
др И. Бабоселац. Истог дана на првом са- 
станку Председништва, када je  оно п коп- 
ституисано, др И. Бабоселац изабран je  
за повереника Одељења за народно здрав- 
ље.18 На тој одговорној функцији, мада je 
промена y називу покрајинских органа 
власти било и касније, остао до кра ја  жи- 
вота.19

Треба поменути и то да je  санитетски 
пуковник др И . Бабоселац 1. септембра 
исте године демобилисан20 и да je  y jecexi 
1947, кад су y целој ФНРЈ спровођени оп- 
шти и непосредни избори за све органе 
народне власти, он био кандидат I нзбор- 
не једннице у Новом Саду за посланика 
Народне скупш тине Аутономне покрајине 
Војводине.21 На изборима одржаннм 16. 
новембра он je  добио поверење бирача, a 
на првом заседањ у Скупштине изабран je 
за члана Главног извршног одбора (25 
чланова), који ce конституисао 17. децем- 
бра. Према изврш еној подели дужности, 
па челу Повереништва за народно здрав- 
ље поново je  изабран нскусни здравстве- 
ии радпик др И. Бабоселац, и то бн бмо

његов последњи избор на политичку функ- 
цију y П окрајини.2*

Као виш егодиш њи повереник за наро- 
дно здравље имао je  напоран и континуи- 
рани посао y установи и на терену, јер  je  
у то време обнављ ана и оргамизовона 
здравствена служ ба y П окрајини. Све 
здравствене установе морале су поред ре- 
довних дуж ности посебну паж њ у посве- 
тити војном санитету, односно збрињава- 
њу и лечењу рањ еника и оболелих бораца. 
Организована je  борба против нсгавца и 
других болести, ттредузимане су  п/ревен- 
тивне мере (дезинфекција и прегледи ку- 
ћа и бунара), сузбијана je  туберкулоза, 
одрж авани су течајеви за медицинске ce- 
стре, лаборанте, дентисте и бабице и во- 
ђена je  брига о раду апотека, као и набав- 
ци и расподели лекова.23 Стална актнв- 
ност утицала je  на здравствено стањ е др 
И. Бабоселца, па je  он крајем  зиме 194^. 
оболео. Убрзо после тога, 29. марта, je  y 
Новом Саду умро y 64. години. Д ана 31. 
марта, y присуству званичника и велнког 
броја грађана „повереник за народно 
здравље Главног изврш ног одбора Народ- 
не скупш тине Аутономне покрајине Вој- 
водине" je  сахрањен на старом зсмунском 
гробљу на Гардошу.24

Ово je  кратак  преглед ж ивотног пута 
лекара, хирурга и друш твеног и политич- 
ког радника др И вана Бабоселца, који  je 
својим радом изграђивао углед радних ор 
ганизација и установа y којима je  радио. 
Као здравствени радник дао je  свој до- 
принос борби за ослобођење земље и об- 
нову послератне Југославије, па стога, на 
крају, треба поменути да je  носилац неко- 
лико одликовања и више пиеаннх при- 
знања.

★

Осим већ наведеног српског ордена H-»
1913. године, др И. Бабоселац je  у перио- 
ду до 1941. добио и више одликован>а. Та- 
K o b e , на предлог министра здрављ а добио 
je  Орден Белог орла V реда, 20. авгусга
1928. године, на предлог председника Ми- 
нистарског савета и министра унутраш-
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њих послова — Ордсн Светог Савс I I I  ре- 
да, 14. јупа 1939, и Орден O drodzenia Pol- 
ski — Polonia re s titu ta , 14. новембра 1935. 
године, пошто je  ,,тада познатом пољском
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штппе Србије (7—9. април 1945. и 26—27. јул 
1946), стенографске белешке НСС, књ. 2, Бео- 
град, стр. 173. Осим др И. Б, изасланици из 
Земуна били су и Мирко Тепавац, ђак, Ypoin 
Остојић, радник, Мара Бобан, домаћица, и 
Фрања Здунић, железничар.

,8 Ј. Попов, Главни народноослободилачки 
идбор Војводине 1943—1945, сеиарат Истражи-
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вања 3, Нови Сад 1974, стр. 408—410. Одељење 
je касније имало назив Повереништво. Члан 
Председништва ГИОВ био je и политички рад- 
ник Пал Шоти. iMapa Бобан изабрана je за 
члана ГНОВ.

19 Дана 3. септ. 1945. Председништво На-
родме скупштине Србије донело je Закон о ус- 
тановљељу и устројетву АПВ. На другој сед- 
ници Председништва ГНОВ (одржана 13. септ. 
y Новом Саду) дошло je до промена назива 
овог врховног органа власти у Војводини. Оно 
je названо: Председииштво Народне скуи-
штине АПВ.

20 Уверење Персоналиог одељења III ЈА 
од 25. XII 1945. издато др И. Б. Време прове- 
дено у HOB и ПОЈ и ЈА од 10. VIII 1943. до
1. IX 1945. Фас. др И. Б.

21 Слободна Војводина, бр. 940, 30. окт. 
1947, стр. 1.

22 Ието, бр. 981, 17. децембар, стр. 1 и 6р. 
982, 18. децембар 1947, стр. 1—2. Може ce на- 
вести да je први иотиредседник ГИОНСАПВ 
био П. Шоти, коме je „уједно поверено руко- 
вођење Повереништва за комуналне послове".

23 Ј. Попов, Народни фронт y Војводипи, 
стр. 105—106.

24 Слободна Војводипа, год. VIII, бр. 1383,
Н. Сад, 3. аирил 1949, стр. 3. — Гардош je 
пазив брега и дела старог Земуна (укључују- 
ћи и гробље) иа лесној заравни и њеној падн- 
ни, источно од Трга Браика Радичевића и 
почетка Ул. цара Душаиа ка Дунаву. Др И. 
Бабоселац умро je од хематогено-дисемииова- 
пе туберкулозе.

25 Наведена одликовања сачувана еу y по- 
родици и љубазношћу Вишње Бабоселац била 
су нам доступна. Ниемо билн y могућмости 
да сазнамо за одликовања y НОВЈ, односпо 
ЈА м за признања y иослератном периоду.

DR IVAN BABOSELAC, PH Y SIC IA N  AND SO CIO -PO LITICA L A C TIV IST 
(DONJA B E B R IN A  1885 —  N O V I SAD 1949)

Miodrag Dabizic

In 1985 the Belgrade Clinical-Hospital Cen
ter, Zemun which continues the tradition of 
the then Town Hospital (founded in 1784) and 
Public Hospital of Sisters of Charity (since 1891) 
in Zemun (once an individual town, today a mu
nicipality within the city of Belgrade), celebra
ted two centuries of its existence and work. 
For this special occasion a memorial »200 godi- 
na Zemunske bolnice 1784—1984« was also is
sued which mentions past events and expounds 
the present situation in this distinguished he
alth institution.

A considerable number of specialists wor
ked in this Hospital among whom was certainly 
most prominent Prof Dr Vojislav Subotic 
(1859—1924), who worked in it from 1884 until 
1889. Between two wars the best known physi
cian in the Hospital was Dr Ivan Baboselac, 
who was also its director from 1921 until 1941.

Dr I. Baboselac was born at Donja Bebrina 
(district Slavonski Brod, Croatia) in 1885 and 
after grammar school he went to studies of me
dicine and finished them in Insbruck (Austria). 
In 1911 he started practicing medicine in Varaz- 
din to do so in Serbian Belgrade (1912) and in 
Zagreb. In the First World War, as officer and 
doctor of medical corps, he was the comman
der of the Austrian field hospital No. 320.

After demobilization he worked in Zagreb 
until mid-1921, when with the title of head doc
tor he was appointed director of the Town Hos
pital in Zemun and head of its Surgical Depart

ment. As head of the hospital and surgeon 
through his consciencious work he won respect 
and name of a highly thought of specialist prac
titioner.

Except for his professional work, he was 
also interested in music and as a violinist-ama- 
teur he was also a member and founder of the

In 1941 after the collapse of pre-war Yugo
slavia Zemun was incorporated in the Indepen
dent State of Croatia and Ustashe’s authorities 
transferred Dr I. Baboselac to Bijeljina (Bosnia) 
because of his »political unreliability«, where he 
got in contact with the National Liberation 
Movement (organized by the Communist Party 
of Yugoslavia) and in 1943 he joined the Natio
nal Liberation Army of Yugoslavia (NOVJ), in 
which he became the head of divisional and la
ter the corps hospital. Due to hard war condi
tions he fell ill and in mid-1944 he was trans
ported to Allied Bari (Italy) for medical treat
ment. There he became a member of the »Medi
cal Service Mission of NOVJ with the Allies« 
and then the director of the Yugoslav hospital 
in Gravina at Bari. At the beginning of Janua 
ry 1945 he returned to liberated Zemun where 
he was appointed head of military and civil 
Hospital Center.

Dr I. Babosclac was also engaged in poli
tics. In July 1945 he was elected member of 
municipal board and then deputy in the Pro
vincial Assembly of Voivodina in the National 
Assembly of Serbia. At the beginning of Septem-
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ber he was elected member of the Presidency 
(executive board of the Presidency (erecutive 
board of the Provincial Assembly of Voivodina) 
and he was entrusted with the function of com- 
misar of the Department (Commissariat) for 
People’s Health of the Main Executuve Board of 
the National Assembly of the Autonomous Pro
vince of Voivodina. In this office he fell ill and 
died soon in the main city of the Autonomous

Province of Voivodina, Novi Sad on March 29. 
1949.

This is the life of Dr I. Baboselac whose 
work added to the reputation of institutions 
where he worked. As physician he gave his con
tribution to the struggle for the liberation and 
rebuilding of post-war Yugoslavia. He was ho
nored with several Yugoslav and one Polish 
medal.
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