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УВОД

У исто ри ји сто ма то ло ги је др Ата на си је Пу љо 
по знат је као отац срп ске сто ма то ло ги је, пи-
о нир на по љу мак си ло фа ци јал не хи рур ги је 
и идеј ни тво рац Сто ма то ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду. Ње гов жи вот ни пут био је за ни-
мљив и сло жен, уз бу дљив по пут ка квог ро-
ма на, ко ји се, на жа лост, срећ но не за вр ша ва.

Ро ђен је у Зе му ну 9. ја ну а ра 1878. го ди не у 
углед ној цин цар ској по ро ди ци као нај ста ри-
ји син. На о чит, ин те ли ген тан и вре дан, по-
сле за вр ше не Зе мун ске гим на зи је (1894) од-
ла зи у Грац на сту ди је ме ди ци не [1]. Бу ду ћи 
не стр пљив и за ин те ре со ван за но ва са зна-
ња, сту ди је за вр ша ва у нај кра ћем ро ку. Од-
ла зи убр зо у Па риз на спе ци ја ли за ци ју. Го-
ди не 1904, са 26 го ди на, већ је спе ци ја ли ста 
зуб ног ле кар ства. Вра ћа се у Зе мун, оба вља 
оп шту ле кар ску, али се убр зо пот пу но по-
све ћу је при ват ној зуб но ле кар ској прак си. 
Ак ти ван је и у дру штве ном жи во ту гра да и 
је дан од осни ва ча Зе мун ског срп ског со кол-
ског дру штва 1905. го ди не.

РАТНА ИСКУСТВА

Ок то бра 1912. по чи ње Пр ви бал кан ски рат 
(срп ско-тур ски рат). Го то во истог тре на др 
Пу љо тај но пре ла зи из Зе му на, ко ји је у са-
ста ву Аустро у гар ске, у Бе о град. Ста вља се на 
рас по ла га ње срп ском Цр ве ном кр сту „свим 

зна њем, уме њем и ср цем“ [2]. Ра ди у бли-
зи ни Са бор не цр кве, у тек осно ва ној Пе тој 
ре зер вној бол ни ци, сме ште ној у основ ној 
шко ли и којом упра вља др Су бо тић мла ђи.

Да на 13. ок то бра 1912. го ди не при мље но је 
57 ра ње ни ка, пи ше др Пу љо, од че га сед мо ро 
с ко сто ло ми ма ви ли ца. Осни ва Оде ље ње за 
пре ло ме ви ли ца, ко јим ће ру ко во ди ти то ком 
бал кан ских ра то ва до кра ја 1913. го ди не [3]. 
Већ та да он уоча ва ана том ске ка рак те ри сти ке 
пре ло ма ви ли ца и спро во ди сво ју за ми сао о 
ле че њу ових по вре да. „Не тре ба че ка ти да ра-
на за це ли. Од мах на ме шта ти по ло мље не де-
ло ве, удла га ма их спа ја ти, фик си ра ти пре ко 
пре о ста лих зу ба ко ји су нај си гур ни ји пу то-
каз и за др жа ти их у том по ло жа ју“ [2]. При ме-
њи вао је раз ли чи те имо би ли за ци о не на пра ве 
и удла ге, док је по вре де ме ких тки ва об ра ђи-
вао у са рад њи с хи рур гом. Ти ме је пр ви по-
чео да се за ла же за са рад њу зуб ног ле ка ра и 
хи рур га у збри ња ва њу пре ло ма ви ли ца и ли-
ца, ис ти чу ћи да су ра на и од го ва ра ју ћа имо-
би ли за ци ја ви лич них де ло ва ва жан мо ме нат 
у ле че њу. До та да су у све ту и код нас ра ње-
ни ке с по вре да ма ли ца и ви ли ца ле чи ли хи-
рур зи, ко ји су па жњу по све ћи ва ли са мо са на-
ци ји ме ких тки ва. Ни је у пра вом сми слу ре чи 
по сто ја ла спе ци ја ли стич ка об ра да ви лич них 
ко сти ју и са рад ња зуб них ле ка ра. За то су ре-
зул та ти ле че ња би ли ло ши, с те шким по сле-
ди ца ма, као што су не при хва тљи ви ожиљ ци 
и де фор ми те ти, ко ји во де до уна ка же ња, те-
шког ин ва ли ди те та и смр ти.

КРАТАК САДРжАЈ
Др Ата на си је Пу љо (1878–1944) био је до бро во љац у бал кан ским ра то ви ма, ак тив ни уче сник у Пр
вом свет ском ра ту и пр ви ко ји је уочио зна чај за јед нич ког ра да зуб ног ле ка ра и хи рур га у збри
ња ва њу ра ње ни ка с по вре да ма ви ли ца и ли ца. На тај на чин за у зео је при мат у овој обла сти и три 
го ди не пре дру гих до шао на ову ге ни јал ну за ми сао. Свет ски је при зна та ње го ва ме то да ле че ња 
за ста ре лих пре ло ма гор ње ви ли це, на зва на „бал кан ска ме то да”. Др Пу љо је пи о нир сто ма то ло
шке ренд ге но ло ги је у Ср би ји, осни вач Одон то сто ма то ло шке кли ни ке Ме ди цин ског фа кул те та и 
идеј ни за чет ник Сто ма то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. За слу ге др Ата на си ја Пу ље, све о бу хват ног 
ме ди ци на ра, оста ју уте ме ље не у ин сти ту ци ји фа кул те та ко ју је пи о нир ски за чео овај ро до на чел
ник сто ма то ло ги је у Ср би ји.
Кључ не ре чи: сто ма то ло ги ја; исто ри ја; Ата на си је Пу љо; мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја; Ср би ја
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Др Пу љо се оштро су прот ста вио док три ни ја пан-
ских ле ка ра из ру ско-ја пан ског ра та 1905. го ди не ко ја 
је гла си ла: пр во са че ка ти да ра не ме ког тки ва за ра сту, 
па се тек он да ба ви ти ко сто ло ми ма. Он је до ка зао обр-
ну то: да тек на ме шта ње пре ло мље них ко сти ју омо гу-
ћа ва ко рект ну об ра ду ме ког тки ва. Ово на че ло об ра-
де „од уну тра ка спо ља”, ко је је Пу љо ини ци рао 1912. 
го ди не, би ће ка сни је при пи са но као ка пи тал но от кри-
ће аме рич ком зу ба ру, „нај ве ћем хи рур гу пла сти ча ру 
све та”, „чу до твор цу За пад ног фрон та”, др Ва ра зман ду 
Ова не су Ка за њи а ну, ко ји ће тек у про ле ће 1915. го ди не 
по че ти да се ба ви по вре да ма ли ца и ви ли ца [4]. Фор-
ми ра ни су по себ ни ти мо ви за об ра ду мак си ло фа ци-
јал них по вре да, са ста вље ни од хи рур га и сто ма то ло га. 
Та кве ти мо ве има ли су то ком Пр вог свет ског ра та, од 
1915. го ди не све за ра ће не стра не. На при мер, аме рич-
ки екс пе ди ци о ни кор пус у Евро пи то ком 1917. имао је 
74 ти ма са по два хи рур га и сто ма то ло га у уста но ва ма 
за мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју [5].

Сво је рат но ис ку ство у ле че њу пре ло ма ви ли ца др 
Пу љо је пу бли ко вао у на шим и стра ним ча со пи си ма. 
Та ко је у „Срп ском ар хи ву за це ло куп но ле кар ство” об-
ја вио 1914. го ди не рад под на сло вом „О ко сто ло ми ма 
ви ли ца у срп ско-тур ском и срп ско-бу гар ском ра ту”. У 
истом ча со пи су је до 1940. го ди не об ја вљи вао и ра до-
ве не са мо на те му ле че ња пре ло ма ви ли ца у ра ту, не-
го и из дру гих обла сти сто ма то ло ги је [6-9].

Је да на е стог сеп тем бра 1914. го ди не, ис ко ри стив-
ши крат ко трај но осло ба ђа ње Зе му на при ли ком срп-
ске офан зи ве у Срем, др Пу љо с по ро ди цом пре ла зи у 
Бе о град. Вој ни са ни тет по ста вља га за ше фа Оде ље ња 
за по вре де ви ли ца у Пе тој ре зер вној бол ни ци (бол ни-
ца срп ског Цр ве ног кр ста) у Ни шу, у ко јој ра ди до по-
вла че ња срп ске вој ске на Крф 1915. го ди не.

БОРАВАК У фРАНЦУСКОЈ И ОБЈАВљЕНИ РАДОВИ

По сле по вла че ња срп ске вој ске 1915. го ди не др Пу љо 
од ла зи у Фран цу ску са же љом да го ди ну да на про ве де 
на уса вр ша ва њу хи ру р шких по сту па ка ауто пла сти ке 
и тран сплан та ци је ко сти и хр ска ви це. Уса вр ша ва се 
на хи рур шком оде ље њу бол ни це Сен Луј и Шап тал у 
Па ри зу и аме рич кој бол ни ци у Не ји ју крај Па ри за [3].

Но вем бра 1916. го ди не уче ству је у Па ри зу на Ме-
ђу на род ном кон гре су зу ба ра (Con grés Den ta i re In ter al-
liés). Ње го ва ме то да ле че ња ре ла тив но за ста ре лих пре-
ло ма гор ње ви ли це екс тен зи јом у фран цу ској и ан гло-
сак сон ској ли те ра ту ри до би ће на зив „бал кан ска ме то-
да”. Реч је о на пра ви ко јом се те гом пре ко ко ту ра из-
вла чи и вра ћа на сво је ме сто уна зад ути сну та и пре ло-
мље на гор ња ви ли ца [4, 10]. Са оп штио је ре фе рат ко-
ји је об ја вљен у фран цу ском ча со пи су „Одон то ло ги ја” 
(L’Odon to lo gie) у ко јем је при ка зао сво ја ис ку ства у ле-
че њу 345 ра ње ни ка с пре ло ми ма ви ли ца ко ји су би ли 
на не се ни ва тре ним оруж јем (261 пре лом до ње, 84 пре-
ло ма гор ње ви ли це, 19 пре ло ма обе ви ли це) [11]. Сма-
трао је да „код ле че ња пре ло ма ви ли ца мо ра да иде рад 
зуб ног ле ка ра и рад хи рур га упо ре до. Хи рург сам не 

мо же успе шно ле чи ти пре ло ме ви ли ца, а исто та ко ни 
сам зуб ни ле кар, ако ни је хи рур шки из о бра жен”. По-
ста вља ју ћи прин цип упо ред не хи рур шко-про те тич-
ке об ра де по вре да тки ва мак си ло фа ци јал ног пре де ла, 
ње го ви ра до ви су по слу жи ли ка сни је мно гим струч-
ња ци ма у све ту као основ за да љи раз вој сто ма то ло-
шке на у ке у овој обла сти.

У истом фран цу ском ча со пи су об ја вио је још три 
ори ги нал на ра да 1917. и 1919. го ди не [12, 13, 14]. У пр-
вом ра ду освр ће се на до при нос Мар ти на (Martin) из 
Ли о на, ко ји је 1881. го ди не пр ви при ме нио мак си ло-
то ми ју, и Мо ри са Ро ја (Ma u ri ce Roy), ко ји је у свом ра-
ду об ја вље ном у истом ча со пи су 1909. го ди не при ка-
зао ле че ње бо ле сни ка од хро нич них ал ве о лар них ап-
сце са и опи сао на чин ле че ња ко ји је на звао „ал ве о ло-
ра ди ку лар на ки ре та жа” с од лич ним ре зул та ти ма. Др 
Пу љо на по чет ку ра да на во ди да је са гла сан са за па жа-
њи ма овог фран цу ског ис тра жи ва ча, те сво јим ра дом 
да је до при нос у ве зи с ин тер вен ци јом на ал ве о лар ној 
ча ши ци, за ко ју пред ла же да се на зо ве „мак си ло то ми-
ја” [12]. Опи сао је при пре му пре опе ра ци је, са му ин-
тер вен ци ју и по сто пе ра ци о но збри ња ва ње бо ле сни ка. 
У то вре ме успе шно је оба вио 94 хи рур шка за хва та од 
95. За кљу чио је да мак си ло то ми ја ни је ком пли ко ва на 
ме то да и да би сва ки сто ма то лог мо гао да је из ве де [12].

У дру гом ра ду опи су је 23 слу ча ја мак си ло то ми је с 
ал ве о ло-ра ди ку лар ном ки ре та жом [13]. У оба ра да ис-
ти че ве ли ки зна чај ренд ген-апа ра та, ка ко у ди јаг но-
стич ке свр хе, та ко и у пре о пе ра ци о ном и по сто пе ра-
ци о ном збри ња ва њу бо ле сни ка. Др Пу љо је 1912. го-
ди не оба вио пр во ренд ген ско сни ма ње зу ба и пи о нир 
је сто ма то ло шке ра ди о ло ги је у Ср би ји.

Го ди не 1919. об ја вљу је рад о елек трич ним стру ја ма 
у усти ма ко је су по сле ди ца про те тич ких ра до ва (мо-
сто ва) од зла та и амал гам ских плом би [14]. Опи су-
је два слу ча ја ко ја је имао у прак си и на чин на ко ји је 
ре шио овај про блем, ко ји је ве о ма бо лан и не при ја тан 
за па ци јен та. За кљу чио је сле де ће: „Мо рам да за па зим 
да се елек трич не стру је ра ђа ју у усти ма вр ло че сто по-
сле зуб них ра до ва. И сто га, елек трич не стру је у усти ма 
на пра вље не од кон так та два ме та ла у при су ству пљу-
вач ке по не кад мо гу би ти до ста ја ке и мо гу да на пра-
ве озбиљ не бо ло ве и ве ли ке не при јат но сти ако про-
ла зе кроз зу бе са жи вим пул па ма (ви тал не зу бе). Лек 
те ком пли ка ци је је прост. Мо ра би ти по ста вљен у ко-
лу изо ла ци о ни слој обич ног це мен та или син те ти ке”.

ПОСЛЕРАТНИ ПЕРИОД

По сле ра та (1918–1922) др Пуљо и да ље бо ра ви у Фран-
цу ској, где же ле да га, због из у зет не струч но сти, за др-
же на фа кул те ту у Ни ци, где му је ро ђен ста ри ји син. 
Ме ђу тим, он се вра ћа с по ро ди цом у Бе о град да по мог-
не свом на па ће ном на ро ду. Та ко је 11. но вем бра 1923. 
го ди не ука зом Ми ни стар ства на род ног здра вља по-
ста вљен за ше фа По ли кли ни ке за бо ле сти уста и зу-
ба Оп ште др жав не бол ни це у Бе о гра ду, ко ја ње го вим 
за ла га њем 1930. го ди не ме ња на зив у Сто ма то ло шка 
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Слика 1. Лични подаци за именик Лекарске коморе 1924. године
Figure 1. Personal data for the Registry of Medical Chamber, 1924

Слика 2. Насловна страна књиге „Нега зуба” др Атанасија Пуље из 
1923. године
Figure 2. Cover page of the book “Dental Care” by Atanasije Puljo, 1923

по ли кли ни ка. На По ли кли ни ци до би ја и по сте ље за 
збри ња ва ње те шких мак си ло фа ци јал них бо ле сни ка 
[15, 16].

Де се тог сеп тем бра 1924. го ди не при сту па Ле кар ској 
ко мо ри за Ср би ју, Вој во ди ну и Срем (Сли ка 1) [17].

Го ди не 1923. др Пу љо об ја вљу је књи гу „Не га зу ба”, 
на 160 стра на и са 32 сли ке, од ко јих 14 у бо ји (Сли ка 
2) [18]. Ова струч но-ин фор ма тив на књи га штам па-
на је у из да вач кој књи жа ри „Ди ми три је Пу љо” у Зе-
му ну. У пред го во ру књи ге аутор ка же: „На ме ра ми је 
да у овој књи зи, ја сно и сва ко ме ра зу мљи во, из не сем 
од ко ли ке су ва жно сти и вред но сти до бри и здра ви 
зу би; на ко ји их на чин чо век мо же са чу ва ти, и ако су 
по ква ре ни ка ко до до брих и здра вих зу ба мо же до ћи. 
Уве рен да ова књи га од го ва ра по тре би на шег на ро да, 
пре да јем ју јав но сти са же љом да мно го до бра учи ни.” 
Циљ књи ге је ис пу њен кроз 28 по гла вља, ко ји ма су об-
у хва ће не све обла сти сто ма то ло ги је и да нас ак ту ел не 
те ме, као што су: раз ви так зу ба, млеч ни зу би, ка ри-
јес, шко дљи вост ду ва на зу би ма, за па ље ња зуб не ср-
жи, по зу би це и де сни, чу ва ње и чи шће ње зу ба, плом-
би ра ње и ва ђе ње зу ба, ве штач ки зу би, ви ли це и мо-
сто ви, не пра вил на оклу зи ја, ци сте. Ве ли ки зна чај да-
је се пре вен тив ном де ло ва њу и здрав стве но ва спит-
ном ра ду, од но сно ре дов ном и пра вил ном одр жа ва-
њу орал не хи ги је не у свим ста ро сним гру па ма, а на-
ро чи ту у деч јем уз ра сту. На кра ју књи ге, у по гла вљу 
„Тер ми но ло ги ја”, др Пу љо је, ра ди бо љег раз у ме ва ња, 
за струч не ле кар ске и зуб но ле кар ске ла тин ске из ра зе 
про на шао од го ва ра ју ће на срп ском је зи ку. На вео је по 
азбуч ном ре ду укуп но 25 срп ских из ра за с пре во дом 
на ла тин ски, фран цу ски или не мач ки је зик. Та ко ђе за-
хва љу је др Ми ла ну Јо ва но ви ћу Ба ту ту, ко ји му је „по-
мо гао при ства ра њу срп ских из ра за” [18]. Ово де ло је 
би ло пи о нир ски по ду хват у на шој зе мљи ка да је реч 
о народном здра вљу, сто ма то ло ги ји и струч ној сто ма-
то ло шкој тер ми но ло ги ји.

Да љи до при нос народном здра вљу др Пу ље огле да 
се у са рад њи са др До бривојем Гер. По по ви ћем, уред-
ни ком „На род ног ле ка ра”, у из да њи ма ове књи ге из 
1925. и 1927. го ди не [19, 20]. Зна ча јан је и до при нос 
не ко ли ко го ди на ка сни је у аутор ском уде лу под ру-
ко вод ством др Ксе но фо на Ша хо ви ћа, у из да њу пр ве 
све ске Ју го сло вен ског дру штва за из у ча ва ње и су зби-
ја ње ра ка, где је др Пу љо об ра дио те му ма лиг них ту-
мо ра у усти ма [21].

Зна чај но је ис та ћи да на Сто ма то ло шку по ли кли ни-
ку Оп ште др жав не бол ни це при ма 1925. го ди не пр ве 
док то ре оп ште ме ди ци не ко ји мо гу да спе ци ја ли зи ра ју 
бо ле сти уста и зу ба у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, до пред 
сам Дру ги свет ски рат [22]. Иако је ова спе ци ја ли за-
ци ја пред ви ђе на Са ни тет ским за ко ном из 1919. го ди-
не, ни је по сто ја ла у та да шњој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
до 1925. До тад су сви ову спе ци ја ли за ци ју за вр ша ва ли 
у ино стран ству, нај че шће у Гра цу, Бе чу, Па ри зу и Бер-
ли ну. Ка сни ји Са ни тет ски за кон, до нет 1930. го ди не, 
про пи су је да на зив спе ци ја ли сте за бо ле сти уста и зу-
ба до би ја ју са мо ле ка ри це ло куп ног ле кар ства ко ји су 
оба ви ли од го ва ра ју ћи спе ци ја ли стич ки стаж у тра ја-
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Слика 3. Др Атанасије Пуљо с особљем Стоматолошке поликлинике 
Опште државне болнице у Београду
Figure 3. Dr. Atanasije Puljo and the stuff of the Dental Polyclinic of State 
Public Hospital in Belgrade

Слика 4. Др Атанасије Пуљо с породицом
Figure 4. Dr. Atanasije Puljo with his family

њу од нај ма ње 18 ме се ци на од го ва ра ју ћој кли ни ци у 
зе мљи или ино стран ству (Сли ка 3).

Др Пу љо је од по чет ка свог струч ног ра да по све ћен 
и при ват ној зуб но ле кар ској прак си, ко ју оба вља у Зе-
му ну. Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре, на осно ву ре-
ше ња ми ни стра на род ног здра вља, 1932. по зи тив но од-
го ва ра на зах тев др Пу ље и одо бра ва му да сво ју при-
ват ну зуб но ле кар ску прак су пре не се из Зе му на у Бе о-
град, на адре су Де ли град ска бр. 10, где се и пре се лио с 
по ро ди цом (Сли ка 4) [17]. Да нас је то ме сто обе ле же-
но спо мен-пло чом.

Го ди не из ме ђу два свет ска ра та обе ле жа ва из у зет-
на струч на ак тив ност др Пу ље и срп ских сто ма то ло-
га. Зва нич но су срп ски зуб ни ле ка ри при сту пи ли Ме-
ђу на род ном удру же њу сто ма то ло га 1930. го ди не. Оба-
ве за ли су се да оства ре сле де ће ци ље ве: зуб но ле кар-
ство је са став ни део оп ште ме ди ци не, ме ди цин ска спе-
ци јал ност; оба вља ње сто ма то ло шке прак се до зво ље-
но је са мо струч но обра зо ва ним ле ка ри ма; сто ма то-
ло ги ја мо ра да бу де оба ве зан пред мет са стал ном ка-
те дром; нео п ход но је осни ва ње сто ма то ло шких кли-
ни ка и фа кул те та.

Го ди не 1936. ука зом Ми ни стар ства про све те осно-
ва на је Одон то сто ма то ло шка кли ни ка Ме ди цин ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, за чи јег је пр вог 
управ ни ка иза бран др Ата на си је Пу љо, у ран гу ван ред-
ног про фе со ра уни вер зи те та за пред мет Бо ле сти уста и 
зу ба (по твр ди ли Ве ће и Са вет Ме ди цин ског фа кул те-
та), ко ји су слу ша ли и по ла га ли сту ден ти пе те го ди не 
ме ди ци не. На њој су ле ка ри оп ште ме ди ци не оба вља-
ли спе ци ја ли стич ки стаж, по ла га ли спе ци ја ли стич ки 
ис пит и сти ца ли зва ње спе ци ја ли сте за бо ле сти уста и 
зу ба. Од те да ле ке го ди не, ка да је осно ва на Ка те дра за 
сто ма то ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та, до да нас сту-
ден ти слу ша ју и по ла жу тај пред мет.

Др Пу љо ће са сво јим ђа ци ма 1933. го ди не осно ва-
ти Сто ма то ло шку сек ци ју Срп ског ле кар ског дру штва 
(СЛД), пр ву спе ци ја ли стич ку сек ци ју у окви ру СЛД. 
Мно ги ње го ви ђа ци уче ство ва ће и у осни ва њу Сто-
ма то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду 1948. го ди не, пр-
вог на Бал ка ну, до след но за сту па ју ћи гле ди шта сво-
га учи те ља [10, 23].

По чет ком Дру гог свет ског ра та (29. апри ла 1941. го-
ди не) др Пу љо по ста вљен је за ше фа Оде ље ња за бо-
ле сти уста и зу ба у Глав ној вој ној бол ни ци у Бе о гра ду.

ЗАКљУЧАК

Сво јим са мо пре гор ним ра дом то ком бал кан ских ра то-
ве др Пу љо је за у зео пи о нир ско ме сто у раз во ју на ше 
сто ма то ло ги је, а по себ но рат не тра у ма то ло ги је по вре-
да ли ца и ви ли ца. Мо же се с пра вом ре ћи да је дао ори-
ги на лан до при нос свет ској и ме ди цин ској на у ци три 
го ди не пре дру гих на уч ни ка у све ту. Пи о нир у сто ма-
то ло шкој ренд ге но ло ги ји, осни вач Сто ма то ло шке по-
ли кли ни ке Оп ште др жав не бол ни це, пи сац књи ге „Не-
га зу ба”, осни вач Ка те дре за сто ма то ло ги ју Ме ди цин-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, мен тор пр-
вих спе ци ја ли ста за бо ле сти уста и зу ба у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји, пло дан пи сац број них струч них ра до ва у 
на шим и стра ним ча со пи си ма, др Ата на си је Пу љо по-
ги нуо је у са о бра ћај ном уде су 1944. го ди не у Бе о гра ду, 
ка да је на ње га на ле тео вој ни ка мион. Та ко се уга сио 
жи вот ле ка ра и ху ма ни сте ко ји је дао зна ча јан до при-
нос на шој на у ци. Из овог је згра из ра стао је Сто ма то-
ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1948. го ди-
не, пр ви на тлу та да шње ФНР Ју го сла ви је.

ЗАхВАЛНИЦА

Ауто ри ко ри сте при ли ку да из ра зе за хвал ност по ро-
ди ци др Ру жи це Пу љо на љу ба зно сти и до дат ним по-
да ци ма о жи во ту др Ата на си ја Пу ље, као и на фо то-
до ку мен та ци ји.
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SUMMARy
This paper describes the life and work of Dr. Atanasije Puljo 
(1878–1944). He was a volunteer in the Balkan wars, an active 
participant in the First World War; he was the first who noted 
the importance of teamwork of a dentist and a surgeon in 
the care of jaw and facial injuries. He established primacy in 
this field, as he came up with this brilliant idea three years 
before other colleagues. His method of treatment of the 
upper jaw neglected fractures, called the Balkan method, 

was recognized worldwide. Dr. Puljo is the pioneer of dental 
radiology in Serbia, founder of the Odontology Clinic of the 
Medical Faculty and main supporter of the establishment of 
the School of Dentistry. Merits of Dr. Atanasije Puljo, medi
cal practitioner with a broad knowledge in different fields, 
remain within the academic institution that was founded by 
this pioneer of dentistry in Serbia.
keywords: dentistry; history; Atanasije Puljo; maxillofacial 
surgery; Serbia
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