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Годишњаку града Београда објављен је прилог о
старом земунском гробљу које је, на узвишеном лесном
платоу изнад Доњег града, засновано после 1717. године
за припаднике римокатоличке вере.1 Крајем XVIII века,
на плато je измештено и православно гробље које се
налазило у близини Светониколајевске цркве и на
источној страни данашње Синђелићеве улице, тако да се
може рећи да је данашње земунско гробље у последње
две деценије поменутог века постало почивалиште
за три толерисане конфесије у пограничном граду –
православну, римокатоличку и јеврејску.
До 1918. године гробље је проширивано и у највећој мери је заузимало површину коју и данас има:
ивице лесног брега изнад Улице цара Душана, на
западу, до парцела зграда према Улици Сибињанин
Јанка и наставка исте улице до порте надгробне цркве
Св. Димитрија (Харишева црква), на северу и истоку, и
стари одбрамбени зид с пушкарницама (из 1841), који
се пружа и чини непарну страну Гробљанске улице, на
југу.
Старо гробље у новим околностима
У периоду између два рата Земун, који се нашао
у непосредној вези с главним градом увећане државе,
доживео је низ промена и то је била нова фаза његовог
живота. Она се огледала у привредном расту, новим
друштвеним приликама, изградњи нових привредних
и других објеката и, наравно, у повећању броја становника. Већ крајем тридесетих година поставило
се питање проширења, а затим и измештања, гробља
јер се оно нашло у потпуно изграђеним, настањеним
блоковима Доњег града, Гардоша и Горње вароши.
Према писаним и сликовним изворима и сећањима
савременика, питање нових гробних места решавано
је прекопавањем које је било изразито заступљено на
православном гробљу. На тај начин заувек је нестао
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Сл. 1. Старо језгро
Земуна, у горњем
левом углу: Миленијски
споменик (1896),
Харишева црква Св.
Димитрија (1876) и
три гробља

знатан број гробова и споменика које је требало
сачувати. С горчином је у локалном листу писао један
добар познавалац новије прошлости Земуна да је
прекопавањем нестао, на пример, гроб проте Михаила
Пејића (†1812), помагача устаничке борбе и ревносног

извештача митрополита Стефана Стратимировића о
приликама у Србији. Код неких утицајних грађана
који су познавали или ценили сведочанства прошлости
града, јавила су се настојања да се сачувају гробови и
спомен-обележја познатих и заслужних грађана. Године

Сл. 2. Католичко
гробље: поглед на део
и главну стазу гробља
(око 1930), на којој
се виде две „постаје
крижног пута“
(уклоњене почетком
50-их година XX века)
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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1925, Српска православна црквена општина обновила
је гроб са спомеником породице Радичевић. На исти
начин, одржавани су споменици оних грађана који су
имали своје легате при црквеним општинама или су
били заслужни чланови неких познатијих организација,
хуманитарних и културно-просветних друштава.
На римокатоличком гробљу ситуација је била
повољнија. Оно је имало могућности да се шири према
северним и северозападним границама. На том празном
простору ка јеврејском гробљу почело је сахрањивање
почетком 1942. године. Били су то посмртни остаци
логораша с бившег Београдског сајмишта.
На православном гробљу, удолина северно од
Харишеве цркве ка Улици Сибињанин Јанка постепено
је попуњавана. У том делу гробља сахрањивани су
сиромашни грађани без породице, бескућници који су
умрли у Градској болници и који су после смрти до погреба лежали у скромној болничкој или још скромнијој

мртвачници на гробљу. На том месту сахрањивани су
и непознати дављеници које је река доносила до обала
земунског атара.
Потражња нових гробних места јавила се средином тридесетих година, јер се повећавао број
становника оснивањем нових предузећа, фабрика,
установа и припајањем општине Земун oпштини града Београда (1934). Према попису из 1921. године, град
Земун имао је 18 524 док је 1931. године забележено
да је у граду живело 28 083 грађана, од тога, према
верској припадности, било је: римокатолика 13 359,
православних 12 766, евангелика 1 169, Јевреја 506,
муслимана 186 и 97 припадника осталих конфесија.
Што се тиче староседелачких породица, оне
су имале своја гробна места и у њима су деценијама
сахрањивали своје умрле. Поред тих заузетих
места, још увек је било простора за проширење јер
гробови, највећим делом, нису били један уз други,

Сл. 3. Православно гробље: споменик Палим борцима за
ослобођење и уједињење 1914–1918. године

Сл. 4. Католичко гробље: спомен-обележје на успомену
палим ратницима у Светском рату 1914–†1918.
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Сл. 5. Гроб Саве Петровића Геје (†1959), истакнутог
борца Сремског добровољачког одреда у Српској војсци,
нарочито у одбрани Београда 1914/1915. године

Сл. 6. Споменик на гробу царског генерала-лојтената
руског Генералног штаба Владимира М. Драгомирова
(1867–1928), супруге и Олге Олфериеве (†1946)

како је то урађено у другој половини протеклог века.
Треба поменути и обичај, дозвољен прописима, да се
прекопавају поједина породична гробна места, да се
стари посмртни остаци стављају у платнене вреће или
мање сандуке и полажу поред ковчега новоумрлог.

Стручни део посла поверен је градском инжењеру арх.
Ђорђу Ј. Шуици и, према његовим плановима, изграђена
је костурница квадратне основе и урађено је надгробно
обележје.3 Све радове обавили су земунски мајстори,
међу којима је био и каменорезац Стефан Вилхелм.
Поменуте године, Градско поглаварство на челу с
градоначелником Петром Марковићем организовало је
примерену свечаност. У присуству представника државне
власти, војске, цркве, удружења ратника и добровољаца,
друштава и великог броја грађана православним верским
обредом освештан је меморијални комплекс и обављена
заједничка молитва (парастос) за покој душа почивших.
После уобичајених говора и полагања цвећа,
споменик је предат јавности. На њему су уклесана имена
почивших и називи завичаја и исклесана посвета: „Палим
борцима за ослобођење и уједињење 1914–1918“. На
постаменту је запис: „Овај споменик подиже општина
града Земуна погинулим и умрлим храбрим српским
борцима“.
У току скоро осам деценија постојања споменик
је два пута уређиван. Треба поменути да је приликом
бомбардовања (17. април 1944) једна бомба пала у
близини цркве и да је распрсли комад одломио два–три

Меморијални споменици из 1928.
Године 1928, на гробљу су урађена два обележја која
савременике подсећају на жртве у Првом светском рату.
На православном делу је 1915. и 1916. године настало
гробље заробљених српских војника и интернираца, које
су аустроугарске власти, после слома Србије, превеле у
Земун. Услед неодговарајућих животних услова, у логору су се појавиле разне болести, међу њима и колера.
Сви умрли, рачуна се 2482, сахрањивани су у паралелним
редовима на простору наспрам Харишеве цркве. Гробови
су обележавани крстачама, а тек касније је постављен
велики дрвени крст са овећом лименом плочом на којој
се налазио пригодни текст.
Када је градска управа уочи 1928. одлучивала на који
начин да обележи десету годину од уласка српске војске
у дотада погранични аустроугарски град, решено је да се,
поред осталог, коначно уреди српско војничко гробље.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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крака завршног каменог грчког крста, који се састојао
из једне вертикале и четири хоризонтална крака према странама света. Почетком седамдесетих година
прошлог века, СО Земун позвала је каменоресца Фрању
Шестановића да обави најнеопходније интервенције и
да обнови крст. Међутим, пошто мајстор није био под
надзором службе заштите, израдио је и поставио нови
мермерни латински крст неодговарајућих димензија.
После три деценије, 2002. године средствима СО Земун
урађена је темељита обнова целог комплекса.4 Све радове обавили су стручњаци и мајстори Завода за заштиту
споменика културе града Београда, тако да меморијал
одговара месту где се сваке године на Видовдан (28. јун)
одржава скуп с верским обредом који је посвећен свим
палим борцима за слободу српског народа од историјске
1389. године до наших дана.5

Земун, посебни град до 1934. године, није заборавио
ни другу страну. На римокатоличком гробљу урађено
је заједничко почивалиште с високим мермерним обелиском – „На успомену палим ратницима у Светском
рату 1914–1918“, што се односи на аустроугарске и
немачке војнике.

Сл. 7. Спомен-обележје на гробу руског емигранта
Виктора Никитина (†1933), пилота југословенског
Друштва за ваздушни саобраћај

Сл. 8. Православно гробље: споменик на гробници
чланова породице Карамата. Међу њима су:
родоначелник Димитрије који се 1772. године из турске
Македоније доселио у погранични Земун, трговац Атанас
(†1867), активни учесник у Српском покрету 1848/1849.
године, и академик Јован (†1967), светски математичар
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Тзв. руско гробље
На западној страни православног гробља, од
двадесетих година XX века, настало је „руско гробље“.
На том простору сахрањивани су руски емигранти –
официри царске војске, професори, инжењери, лекари,
музичари, свештеници и други образовани људи
који су имали подршку државе и који су заузимали
одговарајуће положаје у Краљевини СХС, односно
Југославији. Они су, највећим делом, сахрањивани
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Сл. 9. Јеврејско гробље: најстарији облици надгробника
од пешчара, ружичастог и сивог камена

с помпом, уз учешће представника војске, установа, организација, чланова друштава и чланова руске
колоније. Мада је известан број гробова с временом
нестао, јер су неке породице изумрле, а неке породице
су 1948–1949. године морале напустити дотадашње
пребивалиште, ипак је сачуван знатан број гробова
с карактеристичним спомен-обележјима: постоље са
светоандрејским или латинским крстом, порцеланском
сликом Христа или Богородице и цитатом из Библије
(„Да буде воља Твоја“). За савременике су занимљиве и
документарне порцеланске слике с ликовима почивших.
Пошто о наведеном досад није посебно писано, треба
навести имена угледних покојника и њихова надгробна
обележја која имају историјску и уметничку вредност:
генерал-лајтенат Генералног штаба Владимир Михаилович Драгомиров (1867–1928); генерал-мајор руске
гарде Александар Генрициј (1870–1929); пуковник
Александар М. Арцибушев (1867–1939); пуковник

Сл. 10. Јеврејско гробље: надгробник породице Полгар.
Међу њима је Габријел (*1915), сувласник прве Парне
пилане у Земуну

Сл. 11. Јеврејско гробље: почасни споменик (кенотаф)
с именима настрадалих земунских Јевреја 1941–1945.
године

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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1927). На постаменту његовог спомен-обележја (с
крстом) налази се порцеланска фотографија на којој
је представљен маркантни средовечни духовник с
напрсним крстом.6
Надгробна обележја Грка и Цинцара
На православном гробљу, на његовим старијим
деловима, и данас има обележја која подсећају на
бившу грчко-цинцарску колонију (средина XVIII
– почетак XX в.), која је допринела развоју Земуна.
Њени припадници били су вредни посленици (трговци,
занатлије, учитељи), који су учествовали у јавном
животу као чланови градске управе, тројица (Јован
Кирица, Панајот Мофри и Константин – Коча Петровић)
као градоначелници, затим као чланови и часници
појединих друштава и удружења грађана. Свакако да
су међу њима најпознатији чланови породице Спирта,
чији је родоначелник Георгије у Земун дошао 1739.
Сл. 13. Надгробна капела апотекарске породице
Трешчик. Подигнута је 1906. године према плановима
земунског грађевинског предузетника Фрање Ф. Јенча

Сл. 12. Заједничко почивалиште умрлих и настрадалих
у нацистичком логору Старо сајмиште на левој обали
Саве (1941–1944)

Сергије А. Африсимов (1869–1932); вицеадмирал
Димитриј В. Ненјуков (1869–1929); професор др мед.
В. Зарубин (није назначено време); др Теодор И. Титов
(1863–1935), професор Кијевске духовне академије и
Београдског универзитета; градски инжењер Иван Ф.
Титов (1895–1939), геометар Градског поглаварства
општине Земун; Јелисавета Тихомирова (†1938),
рођена књажна Волхонскаја; Алексеј Гринков (†1966),
професор музике и диригент неколико земунских
хорова; инжењер Александар К. Вологодцев (†1974);
породична гробница Соловјев-Ридељ: др Тамара
Ридељ (†1976), лекар, инжењер Генрих Ридељ (†1977),
технички директор ГП „Изградња“ Земун, инжењер
Ђорђе Соловјев (†1979), професор Грађевинског
факултета у Сарајеву; први пилоти нашег Друштва за
ваздушни саобраћај Аеропут Београд: Виктор Никитин,
рођ. 1893. г., који „погиб в Љубљанје 12. IX 1933“, и
Михаило Јарошенко, рођ. 1893. г., „погинуо у Љубљани
15. VII 1936“; породице: Платона Зајченка (†1972),
угоститеља Владимира Влајкова (†1944), инжењера
Михаила Г. Афанасијева (†1953), Људмиле М. Лешченко
(†1959), Николаја А. Куличенка (†1953) итд. Извесно је
да је занимљив Јоан Николајевич Гончаревски (1860–
185
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Сл. 14. Католичко гробље: сецесијски надгробник
породице привредника Јосипа Кулунџића (†1941)

Сл. 15. Католичко гробље: гробница чланова породице
Абафи, међу њима су капетан Бранко (†1945) и борац
Јанко (†1944), припадници Народноослободилачке војске
Југославије, односно Југословенске армије. Скулптура
„Капетан Бранко“, рад Светомира Почека

године, Петар (†1850), Павле (†1858), Ђорђе (†1909)
и његова супруга Софија, рођ. Георгијевић (†1915),
друштвена радница. На гробљу су сачувани једна њихова
хоризонтална надгробна плоча од ружичастог мермера
с грчким записом и породична капелица (маузолеј).7
Међутим, капелица је оштећена у бомбардовању града
(1944) и, мада су после рата обављени најнеопходнији
радови на санацији (равни кров), обележје је потпуно
девастирано.8
Исто тако, значајни су чланови имућне породице
Хариш-Петровић. Марија, рођ. Петровић, ктитор је
надгробне цркве Св. Димитрија, која је саграђена
(1876), према плановима арх. Светозара Ивачковића,
док је ниски иконостас осликао Павле Симић.
Значајних обележја постоји још неколико и, према документу Завода за заштиту споменика културе,
треба их сачувати: зарубљена пирамида (са сликом)
Димитрија Биалоса (†1899), споменик књижара,
штампара и издавача браће Пуљо, Јована (†1915),

Димитрија (†1924), и њихових потомака, стилски
декоративни крст Георгиса Стерије Пулиоса (†1873)
и обележје ХIOTA A. BIAЛЛОY, које подсећа да је на
том месту сахрањена и Афродита Бијало (†1952), која је
забележена као последњи женски члан бивше хеленске
колоније. Нажалост, прекопан је евидентирани гроб
и уклоњен је споменик (са сликом) угледног трговца
Николе Паханија (†1942), који слови за последњег
мушког припадника бивше колоније Цинцара и Грка.9
Из службене публикације Попис кућа у граду
Земуну, коју је Градско поглаварство Земуна штампало
1906. године, међу власницима кућа забележени су:
Ђорђе Христодул, Фотиос Ј. Цицас из Солуна, Марија
Христодул и малодобна Софија Морфи. Међутим,
њихови гробови и обележја нису сачувани.
Међу наведеним обележјима треба поменути и
један сачувани надгробник од ружичастог камена, са
већим латинским каменим крстом, који потврђује да
је у последњим вековима у граду живео и привређивао
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Јеврејско гробље
Земунско јеврејско гробље једно је од најстаријих
у овом делу Србије и на њему је сачуван знатан
број спомен-обележја. На једном старом споменику
може се разазнати да потиче из 1746. године11, што
одговара стварности ако се рачуна да су прве јеврејске
породице, ашкенаске и сефардске, од 1717. г. боравиле
у аустријском Београду, који су 1739. године морале да

напусте и пређу у Аустрију, односно Немачку. Једна
група (двадесет породица) настанила се у пограничном
Земуну и из пописа 1755. и 1756. године позната су
имена старешина породица и власника кућа. Сви Јевреји
сачињавали су општину која је имала судије и црквене
оце, школу и синагогу. Један важан картографски
документ потврђује да је имала и посебно гробље.
JVDEN GRABEN налазило се на данашњем месту, на
северозападном делу гробљанског комплекса.12
Занимљиво је навести да се на сачуваним надгробницима помињу презимена породица забележених у
пописима 1755–1756. године: Брандајс, Леви, Саламон,
Мајер, Кајс, Рохлицер, Изак, Мојзес, Волф и Лебел. Врло

Сл. 16. Гробница породице индустријалца Живка
Јовановића Порције, председника Бродарског и багерског
акционарског друштва (1879–1933) и Видосаве, рођене
Васић (†1976), с надгробником у облику речног багера. На
споменику су плитки рељефи (бронза): пароброд „Никола
Пашић“, отац Илија и Живко Јовановић, рад београдског
вајара Драгомира Арамбашића. Ж. и В. Јовановић
забележени су као добротвори хуманитарних друштава
и Николајевске цркве којој су 1933. приложили уметнички
витраж на прозору јужне фасаде

Сл. 17. Харишева порта: спомен-обележје на заједничком
гробу пронађених и идентификованих Земунаца
настрадалих 23. септембра 1944. године у конц-логору
Стара Градишка

понеки Јерменин. Споменик је посвећен породици
Муњас. У Попису из 1906. године, као власница куће
на Сенском тргу (данас Трг Бранка Радичевића) бр. 3,
уписана је Ана В. Муњас.10
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Сл. 18. Православно гробље: споменик на гробу јавном
раднику, педагошком и белетристичком писцу Стевану
В. Поповићу, пл. Фрушкогорском (1845–1918), директору
Текелијанума, са записом: „Овде вечни санак снева /
ђачки отац чика Стева“.

Сл. 19. Православно гробље: спомен-обележје на
гробници породице Евгенија Петровића (†1925).
Композиција „Љубав – највише људско сазнање“
(плитки рељеф у белом камену), рад је вајара
Томе Росандића

често су заступљена презимена Херцл, Сасон, Амар,
Биндер, Хајм, Голдштајн, Коен, Полак, Соненберг,
Розенберг, Вајс, затим Шер, Самлајић, Фишер, Фекете,
Пискер, Франкл, Франк, Векслер, Албахари, Бихали,
Хиршл, Халфон, Елијас, Билиц, Челеби, Фридман,
Гарај, Вајнбергер.13
Од појединих личности и гробова могу се посебно
забележити: гробница репрезентативног типа породице
индустријалца Габријела Полгара (*1915) са записом
да је умрли био „Човијек од дужности и фанатичар рада,
пријатељ сиромаха“14; надгробник Розе Соненфелд
(*1926) са записом на немачком да је оснивач, председник и почасни председник Друштва јеврејских
госпођа; надгробник др Исака Исахара (Isak Isachar
*1912), лијечника који је умро „као жртва свог позива“;
надгробник (са сликом) Анђелка Тајтацака (*1920),
назначено је да је „трговац из Крушевца“15; надгробник

од белог мермера с основним подацима о умрлим: Ото
Бихаљи Мерин/ 1904–1993/ и његова Лиза/ 1900–1991/.
У доњем делу је IN MEMORIAM /Павле Бихаљи/ 1898–
1941. Реч је о књижевнику, историчару уметности и
публицисти Оту, његовој супрузи и његовом брату
Павлу, књижевнику, издавачу и публицисти; сецесијски
споменик „побожне и милосрдне добротворке Мирјам
Сасон (Mirjam Sasson *1925), споменик Рахелe Ј. Русо
(Rachela J. Russo *5665), затим низ других, не према
редоследу важности: Мосес Албахари (Moses Albachary
*1897), Мосес Исак Фархи (Moses Isak Farchy *1907),
Исак Кадмон Леви (*1956), Самуел Дојч (Samuel
Deutsch *1909), Иван Л. Брандајс (*2003), активни члан
Соколског друштва (дo 1941), у последњем периоду
вишегодишњи председник Јеврејске општине. На
његовом споменику је уписан индустријалац Мавро
Биндер (*1940).16 У непосредном суседству сахрањени
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Код споменика се одржавају комеморативни скупови, првенствено 27. јула (девети дан месеца ав), на
дан када су земунски Јевреји депортовани у поменуте
злогласне логоре. Тада се, уз прописани верски обред и
пригодно слово, прочитају и имена покојника.
Треба посебно нагласити да се на релативно малом
јеврејском гробљу налази велики број обележја и да се
у континуитету могу пратити њихови карактеристични
облици. Из културно-историјских разлога треба их
уредити и сачувати. У Јеврејској општини постоји
више пројеката ревитализације, који се, уз средства
шире заједнице и у свету познатих јеврејских фондова,
могу остварити.18 Земун је извесно познат јеврејској
дијаспори, јер је у том малом, некад пограничном граду,
педесет година као рабин служио Јехуда бен Шломо
Хај Алкалај (1798–1878), један од претеча ционизма, а
књижевник и публициста Теодор Херцл (1860–1904),
оснивач и теоретичар модерног ционизма, тј. стварања
јеврејске државе у Палестини, потиче из поменуте
породице Херцл.19

Сл. 20. Православно гробље: гробница породица трговца
Стевана Капамаџије (†1930), инж. арх. Александра
Радивојевића (†1968) и адвоката Глигорија Тадића
(†1971). Скулптура „Жалост“ (бронза), рад је Петра
Палавичинија

су: Хенријета Биндер (Henriette Binder *1927), Јудита
Бадалић (*1951), рођ. Биндер, и њена кћи археолог
Даница Димитријевић (*2004), први управник данашњег
Завичајног музеја Земуна,17 и Самуел Биндер (*1908).
На највишој заравни таласастог терена гробља
налази се зарубљена тростепена пирамида од сивог
камена на којој је уклесана посвета: „Жртвама фашизма
1941–1945“. Она подсећа на пет стотина седамдесет
три припадника (510 из Земуна, 50 из Нове Пазове, 10
из Голубинаца, 2 из Новог Сланкамена и 1 из Нових
Карловаца) земунске Јеврејске општине, који су
насилним путем изгубили живот током Другог светског
рата. На све четири стране спомен-обележја записана
су имена настрадалих (187) у познатим хрватским
концентрационим логорима код Јасеновца и Старе
Градишке. Према азбучном редоследу: од Адања Рафаел
до Шваб Алберт Ирма.
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О отварању новог гробља 1942. године
Занимљиво је навести да је за време последње
окупације, ратне 1942. године, истицана „потреба
грађења новог гробља у Земуну“, јер је, „старо гробље
претијесно“. У локалном „тједнику за Земун и Сријем“
забележено је да се црквени одбор Римокатоличке жупе
у Земуну, који је поред осталих права и дужности имао
и задатак „уздржавати у добром стању“ и гробљанске
капеле, жупно гробље, крстове и друге споменике
на подручју жупе и који је у свом саставу имао и
„надзорни одбор за гробље“, живо радио на томе да
се у „споразуму с Градским поглаварством што прије
приступи грађењу новог средишњег гробља“.20 Гробље
на Гардошу, каже се у наставку чланка, „не одговара ни
кршћанским начелима о уређењу гробља, а сигурно ни
естетским ни хигијенским, а да не говоримо колико је
далеко од дужног пијетета према умрлима“.
Следеће, 1943. године речено је да је питање новог
гробља „врло актуелно“ и да његово смештање мора
бити на таквом месту „да се за дуги низ година ово
питање скине с дневног реда“. У штампи је истакнуто
да је римокатоличко гробље површински искоришћено
„до крајњих граница могућности“ и да на православном
гробљу „није ништа боље“. Истовремено су предложене
две локације за смештај новог гробља и изнесена је
замисао да старо гробље, православно и католичко
(јеврејско се не помиње), „треба припремити за ужитак
живима“ због „свог прекрасног положаја и дивног
изгледа на Дунав и Саву“.
Овом приликом треба само навести да је у првој,
према писцу чланка, прихватљивијој алтернативи за
ново гробље изабран простор изван грађевинског рејона
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свог положаја, биле мање цењене. Ратне неприлике
у које треба уврстити и оснивање концентрационог
логора на Старом сајмишту (крај 1941), наметнуле су
проблем сахрањивања великог броја умрлих логораша
који су за време његовог постојања (до априла 1944)
сахрањивани на гробљима Београда, Земуна и села
Бежаније. Према непотпуним подацима, рачуна се да
је током 1942–1943. године на поменутом простору
између католичког и јеврејског гробља сахрањен велики број посмртних остатака мучених и од болести и
глади умрлих, највећим делом, анонимних родољуба.
На тај начин настало је гробље „Жртава фашистичког
терора“, које је више пута уређивано (привремена
решења) у послератним годинама и на којем је Савез
бораца НОР-а Земуна подигао скромни споменик. На

Сл. 22. Православно гробље: гробница чланова породице
Живковић, међу њима је директор Државне мушке
реалне гимназије Бранко (†1937), професор и истакнути
друштвени радник. Скулптура „Туга“ (бели камен), рад
је вајара Војина Бакића

Сл. 21. Гроб породице Драгутиновић 31

и обрадивог земљишта предратног Пољопривредношумарског факултета, који се пружа између две
прометне артерије: наставка главне улице (данас
Првомајска) тадашњег Францтала (данас Сутјеска)
и Улице цара Душана, која се продужава, односно
повезује с Батајничким друмом. Друга алтернатива
предвиђала је проширење Францталског (немачког)
гробља које се налазило јужно од железничке пруге
Земун – Земун поље – Батајница, на самој граници
општинског подручја. Мада је ово место предвиђено
и према „средидбеној основи од 1929. године“,
комунални стручњаци су сматрали да је оно неподесно
јер, поред осталог, „нема прилаза у повољном смислу“
и да је „забачено сасма по страни“.21
Гробљански комплекс до 1945. године
Услед ратних прилика и недостатка средстава ова
замисао није могла бити остварена и оба гробља су се
пунила и то нарочито преостале површине на граници
између римокатоличког и јеврејског гробља и према
северној огради (тада дрвеном плоту) римокатоличког
гробља, које су, узгред речено, у оно време, због
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том месту се сваке године за Дан ослобођења Земуна
(22. октобар) полажу венци и одржавају комеморативни
скупови представника општине, друштвено-политичких и других организација и грађана.
Према сачуваним надгробним споменицима,
може се пратити време попуњавања простора према
северној граници римокатоличког гробља. На западној
страни главне гробљанске стазе 1935. године сахрањен
је Густав Жили (Gustav Jilli) 1938, књижевник и
професор Казимир Супичић (рођ. 1889) и Марија
Пешек 1939, Ивица Хорват 1939. итд. Почивалиште
Винка Бајта, обележено опсегом и надгробником, 1942.
године налазило се на крају гробља. Настањивањем
муслиманског живља из Босне, иста година може се
означити као зачетак неке врсте муслиманског гробља.
Тада је на том периферном делу римокатоличког гробља
сахрањен Хусејин Сивић, а затим и други досељеници
из крајева с муслиманским становништвом.
На том делу гробља сахрањен је део жртава англоамеричких ваздушних напада на Старо сајмиште,
некадашњи аеродром и град Земун, који су се догодили
16. и 17. априла 1944. године. Међу почившима налазио
се и известан број италијанских заробљеника који су
сахрањени у заједничком гробу с крстачом на којој је
на лименој плочи писало „Morti soldati italiani“. Према
сећању савременика, поред саме ограде (плота) тада
је, без икакве помпе и ознаке, укопан и члан посаде
једног америчког авиона који је био оборен другог дана бомбардовања Земуна.22 Погинули грађани
Земуна сахрањени су у породичним гробним местима
на православном, односно римокатоличком гробљу.
Мермерни надгробник (с крстом) Јанка Ханса подсећа
на то немирно време. Испод његовог имена, у уклесаном
тексту је назначено да је он 17. априла 1944. године
„durch Bombenangriff zu seinem Schőpfer abberufen“.
У исто време, према записима на обележјима,
до завршетка рата испуњена је гробовима и узана
површина на крају десне (источне) стране гробљанске
стазе: 1944. године сахрањен је тамо Ст. Драцарић, а
1945. Ив. Гојевић.
Говорећи о ратном периоду, треба навести и податак да су за време англоамеричког бомбардовања
Земуна (17. априла) неке мање бомбе пале и на део православног гробља, који се граничи с портом Харишеве
цркве. Тада су срушени и оштећени неки споменици,
тако да се последице и данас могу видети на црном
надгробнику трговца Панте Барјактаровића (†1904),
затим на надгробнику Анке (†1937) и Михаила Тошића
(†1932), Марије Михаиловић (†1880), породице ГајићЈовановић, Јефте Марковића (†1902), Грка Димитрија
Бијала (†1899), породице трговца Теодора Љубише
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Сл. 23. Православно гробље: почивалиште персер
стјуардесе Јасмине Наранчић, која је погинула у
авионској несрећи 1973. године. Уређено је према
пројекту Јона Лападата. Скулптуру покојнице (бронза)
урадила је Хелена Гвозденовић

(†1938) и на уклоњеној огради од кованог гвожђа, коју
је Земунско српско добровољно позоришно друштво
подигло 1910. године око гробова својих умрлих
чланова. Једна од тих бомби директно је погодила јавни
бунар (с два точка) испред гробљанског зида и кућице
чувара православног гробља.
Закључујући описивање овог периода, извесно
је да је гробљански комплекс до 1945. године био
потпуно искоришћен. Нова гробна места проналажена
су прекопавањем како се то и раније чинило, али од
средине прошлог века то је било врло интензивно и без
икаквог плана. Од тада па до наших дана прекопане су
и многе стазе, а да се не помиње и то да су многа гробна
места коришћена и пре истека прописаног временског
размака и да су при томе прекопани многи гробови
и уклоњени споменици који су имали историјску
и уметничку вредност. Заувек су нестали гробови,
најчешће с надгробницима већ поменутог гроба проте
Михаила Пејића, књиговесца и родољубивог песника
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Сл. 24. Споменик младим планинарима који су 2.
децембра 1962. настрадали у снежној олуји на планини
Бјелашници: Никола Кожух (1946), Зоран Иванишин
(1943), Анђелко Сабо-Пешић (1948), Синиша (1944)
и Зоран Творић (1946), Слободан Вуинац (1944) и
Александар Крњешевац (1947). Аутор ликова планинара
на бронзаним плочама је Петар Убовић, 1966.

Гаврила Ковачевића (†1832), устаничког помагача и
ковачког мајстора Јована Петровића (†1837) и његовог
сина академског сликара Живка (†1868), „припознатог
пасиграфа и проналазача светског сата“ Мојсила
Пајића (1819–1874),23 првог сталног земунског штампара, писца и издавача Игњата Сопрона (†1894),
народњака и градског правозаступника Мате Ивића
(†1886) и многих других.
Гробље у порти цркве Св. Димитрија
Сахрањивање у порти Харишеве капеле почело је
тек после ослобођења Земуна, у позну јесен 1944, и први
сахрањени били су борци НОВЈ, који су као рањеници
са Сремског фронта умрли у градској или војним болницама у Земуну.24 Известан број посмртних остатака
тих бораца касније је ексхумиран на захтев њихових
родитеља, највећим делом из крајева уже Србије, и они
су их пренели у своја месна гробља. После тога на страни
порте (према Улици Сибињанин Јанка) сахрањени су 6.
маја 1946. године посмртни остаци Земунаца, већином
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

омладинаца, који су погинули у познатом усташком
логору у Старој Градишки. Ови гробови су повезани
опсегом и нешто касније је постављен високи гранитни
пирамидални надгробник с пригодним текстом:
„Овде су сахрањене жртве/ фашистичког терора /
страдале у Старој Градишки /за време Другог светског
рата 1941–1945./ Савез бораца НОР Земун“.
Наведена су затим имена двадесет покојника који
су, углавном, према подацима с посебних породичних
споменика, страдали 23. септембра 1944. године:
Милош Гргић, Бора Ковановић, Дамјан Илић, Панта
Буровац, Душан Петровић, Босиљка Марковић, Даница
Лакочевић, Олга П. Лакочевић, Мир(јан)а Ј. Атанацковић,
Драг(ињ)а Јовичић, Цвета Јовичић, Мира Угарковић,
Даница Катанић, Милена Ђ. Миловановић, Јелена Ђ.
Миловановић, Софија М. Манојловић, Олга В. Настић,
Јелена Гвозденац, Радивој М. Манојловић и потпоручник
Никола Ћосић. Никола Ћосић је накнадно дописан. Он је
умро „од задобијених рана“, 22. априла 1948. године.25
Поред наведеног, било је и других преноса посмртних остатака Земунаца који су живот завршили у
затворима, логорима или су погинули у борби против
окупатора. Међутим, они су према жељи најближе
родбине сахрањени у породична гробна места на разним
странама гробља. На њиховим спомен-обележјима
назначени су основни подаци о погибији и они с другим
меморијалним објектима у граду подсећају савременике
на око три хиљаде земунских грађана који су живот
изгубили за слободу земље.
У црквеној порти сахрањивани су у то време (од
1944) и грађани, пошто је о порти, као и о целом гробљу,
одлучивала одређена општинска служба. Међутим,
земунска Српска православна црквена општина је 1957.
године упутила надлежном органу Народног одбора
представку „о обустави сахрањивања у порти“, која је
саставни део постојеће, законом заштићене цркве.26 Исте
године овај захтев је повољно решен и од тада се (од 1949) у
порти сахрањују, као и раније, свештена лица и заслужни
чланови конфесионалне општине: протојереј ставрофор
Владимир Милутиновић (†1949), протојереј ставрофор
Бранко Пауновић (†1951) и чланови његове породице,
протојереј ставрофор Павле Шуваковић (†1962),
протојереј Стеван Чворков (†1972), протонамесник Лазар
Здравковић (†1974), протојереј Василије Лазаревић
(†1991), протојереј Душан Шугин (†1991), протојереј
Илија Јовичин (†1991), протојереј ставрофор Жарко
Живановић (†2003), протојереј страврофор Стеван
Војводић (†2006), др Богољуб Бањеглав (†1965), адвокат
и хоровођа, и други. Последње уточиште у порти нашао
је и знатан број грађанских лица. Међу њима су најближи
рођаци логорских жртава и грађани који су сахрањивани
одобрењем Архиепископије београдско-карловачке и
Српске православне црквене општине у Земуну.
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ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА БРДУ ГАРДОШ (II)
Сачувати и одржавати значајно
На старом гробљу сачуван је знатан број старих
гробова и обележја, од призматичних пешчара с
изрезаним крстом, хоризонталних камених плоча,
крстова и пирамида до споменика савремених облика
и скулптура, међу којима су остварења неких наших
најпознатијих уметника: Ђорђа – Ђоке Јовановића,
Рудолфа Валдеца, Драгомира Арамбашића, Војина
Бакића, Петра Палавичинија, Томе Росандића, Стевана
Боднарова, Перише Милића, Градимира Алексића,
Светомира Почека итд. С тим у вези је питање како
сачувати гробове значајних личности и обележја
уметничке вредности породица које су изумрле, односно
немају потомке. Завод за заштиту споменика културе
града је почетком седамдесетих година прошлог века
сачинио Каталог значајних надгробних споменика на
Земунском гробљу, с намером да се ово питање предочи
општини, граду и Управи гробља, да се не би понављали
пропусти из пређашњих времена.27
Охрабрује чињеница да је било позитивних
настојања: ОО Савеза бораца је 1951. уредио гроб
породице Радичевић, Вукова задужбина је 1990. уредила
гробно место Василија Василијевића, СО Земун је
обновила комплекс Палим ратницима 1914–1918.
средствима Скупштине града Београда, под надзором
Градског завода, 2003, обављени су рестаураторско
– конзерваторски радови на десет спомен-обележја:28
књижевника, директора Текелијанума Стевана Поповића (†1918), трговца, списатеља и сарадника Вука
Караџића Василија Василијевића (†1879), члана Главног
одбора Војводине Српске, градског физика и друштвеног
радника др Милоша Радојчића (†1879), Руже Радичевић
(†1833), мајке песника Бранка, земунског грађанина
и купца Радослава Димића (†1809), Грка Димитрија
Бијала (†1899), Цинцарина Георгиса Стерије Пулиоса
(†1873), штампара и издавача Милоша Грабовачког
(†1930), Земунског српског добровољног позоришног
друштва (подигнут 1895), посвећен редитељу и глумцу
Николи Зорићу (†1894) и „свим заслужним и вредним
члановима“29 и Жртвама фашистичког терора 1941–
1944. године.30
Старо земунско и Ново бежанијско гробље
Питање земунског гробља и његове претрпаности
постављено је више пута у његовој прошлости и, не
помињући раније објављена упозорења о томе, може
се прихватити мишљење које се јавило 1942. године,
кад се видело да се попуњавају последњи простори и
гробна места према северној огради гробља. У првим
годинама обнове и изградње ратом опустошене земље
друштвено-политичке заједнице – општина и град –
биле су преокупиране многим питањима свакодневног
живота и смерницама развитка нових привредних и
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друштвених односа и стога није било могућности да
се ово важно питање сагледава у целини и тражена
су и проналажена привремена решења. Проблем је
остајао и неумољиво се наметао тако да је најзад, после
разложних дискусија, усвојена алтернатива о оснивању
више гробаља у непосредној близини ужег градског
подручја. Општине Земун и Нови Београд упућене су на
Ново бежанијско и гробља приградских насеља и зато
је неопходно на најповољнији начин решити питање
Земунског гробља на Гардошу, наравно, узевши у
обзир његову прошлост и споменике који представљају
вишеструка сведочанства прохујалих векова.

Сл. 25. Православно гробље: Надгробник који је Земунско
добровољно позоришно друштво (основано 1885)
посветило редитељу Николи Зорићу (†1894) и свим
„заслужним својим члановима“. Обновљен је 2003.

МИОДРАГ ДАБИЖИЋ
НАПОМЕНЕ:
1] М. Дабижић, Земунско гробље на брегу Гардош, ГТБ, књ. XXIII,
1976. (даље Земунско гробље), 59–81.
2] Тома Искруљев, Распеће српског народа у Срему 1914. и Маџари,
Нови Сад, 1936, 149.
3] Арх. Ђ. Ј. Шуица (Петроварадин, 1897. – Београд, 1982) потиче
из угледне породице аустроугарског па српског вишег официра, која
је 1914. из Земуна пребегла у Београд. После слома Србије, прешла је
Албанију. Ђ. Шуица упућен је 1917. на студије у Гренобл, које је завршио
на Техничком факултету у Београду. Радио је у земунској општини и
установама Београда. Учествовао је у друштвеном раду: од 1912. члан је
Српског сокола у Земуну и Соколског друштва Краљевине Југославије.
Од 1921. активан је члан Друштва инжењера и архитеката. Добитник је
низа признања, међу којиме је Орден рада ІІ реда.
4] М. Дабижић, Обнова спомен-обележја српским војницима 1914–
1918. у Земуну, Ликовни живот, бр. 111/112, Земун, 2004–2005, 55–56.
5] Архива Николајевске цркве у Земуну. Фас. Земунско гробље (даље
Фас. НЦЗ); локална штампа у Земуну (Сремски гласник и др.); изјаве
грађана: инж. Мирко Јеловац, официр Никола Јовановић, рез. српски
официри Бранко Дреновац и Андрија Дабижић.
6] Фас. НЦЗ: пописано на терену (јул 2006). На више споменика не
могу се прочитати слова или су она прекривена зеленилом и зато треба
наставити попис и најважнија обележја сачувати.
7] Јоанис Пападријанос, Грчка колонија у Земуну (на грчком и резиме
на енглеском), Солун, 1988; исти, Грци у Србији (на грчком), 2001.
Ову књигу превео је проф. Миодраг Стојановић, Грци на српском тлу,
Београд, 2004; М. Дабижић, Успомене на хеленску колонију у Земуну,
Београд–Земун, 1996, 17.
8] Фебруара 2007, према пројекту под надзором Завода за заштиту
споменика културе града Београда, почела је темељита обнова Спиртине
капелице.
9] Фас. НЦЗ: трговац Никола Пахани имао је радњу у Господској
улици 14. Учествовао је у друштвеном раду: био је члан Савета Српске
трговачке омладине и њене Читаонице (обе основане 1912). Мада је
Градски завод за заштиту споменика евидентирао његов гроб с каменим
крстом, гроб је прекопан и надгробник са сликом – уклоњен.
10] Попис кућа у граду Земуну са новом нумерацијом и нацртом нових
назива улица, Земун, 1906, 3.
11] Земунске новине, бр. 98–99, Земун, 18. 3. 1993, 9: Слободан Кљајић,
Кобни 9. дан ав (интервју: г. Иван Брандајс, председник земунске
Јеврејске општине).
12] М. Дабижић, Земунско гробље на брегу Гардош, ГГБ, књ. XXIII,1976, 66.
13] Попис имена обављен је на терену и према литератури: Лазар
Ћелап, Јевреји у Земуну за време Војне границе, сепарат из Јеврејског
алманаха 1957–58, 59, 60 и друго
14] Габријел Полгар и Мавро Биндер били су власници Парне пилане,
која је прерађивала дрво за домаће потребе и извоз.
15] У периоду између два рата, од почетка 30-их година прошлог
века, помињу се браћа Тајтацак, Виктор и Ђело, као власници фабрике
трикотаже „Сава“, Земун (Гундулићева 6); М. Колар-Димитријевић,
Положај радничке класе у Срему 1918–1941, Нови Сад, 1982, 23.
16] Мавро Биндер убраја се у прве индустријалце Земуна. Са Е.
Еренрајхом основао је Парну творницу кундака 1888, која је од 1891.
године радила под називом Парна пилана.
17] Даница Димитријевић, рођ. Бадалић (Беч, 1922. – Београд, 2004),
прешла је пут од кустоса до предавача на Институту за историју Војводине
при Филозофском факултету у Новом Саду. Резултате научног и стручног

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

рада објављивала је у зборницима и часописима. М. Дабижић, Даница
Димитријевић, Ликовни живот, 107/108, Београд–Земун, 2004, 86–87;
Енциклопедија српске историографије, Београд 1997, 350.
18] Ненад Фогел, Ревитализација Јеврејске општине Земун, Београд,
2006, 5.
19] Милица Михаиловић, Јевреји у Београду, Даница, 2006, Вукова
задужбина, Београд, 2005, 208; Зоран Маркуш, Кућа у Апостолској
улици 253, прилог упознавању породице Теодора Херцла, Зборник 6
Јеврејског историјског музеја, Београд, 1992, 245–246.
20] Граничар, тједник за Земун и Срием, Земун, 12. рујан 1942, 3.
21] Средиштно гробље у Земуну (чланак са нацртом за ново гробље),
Граничар, 28. коловоз 1943, 5.
22] Изјава присутних грађана: Сава Црномарковић (†2006), Драгослав
Дабижић (†1994), становници Гардоша. Посмртни остаци италијанских
војника и пилота после завршетка рата пренети су у Италију, односно
САД; Фас, НЦЗ, 2
23] Фас. НЦЗ, Мојсило Пајић: а) запис на споменику, б) Бранко Рајшић,
Мојсије Пајић (рукопис из 5. новембра 1961); Љубомир ДурковићЈакшић, Мојсије Паић, писац књиге о Црној Гори и први југословенски
есперантист, Споменица Земунска библиотека 1825–1965, Земун,
1966, 113–116.
24] Споменица 200 година Земунске болнице 1784–1984, Београд, 1985,
31.
25] Високи пирамидални споменик није посебно израђен, већ је
измештен с гробнице некад познатог градског инжењера Карла Драгутина
Капуса (1841–1921), која се и данас налази у непосредној близини
гробљанске римокатоличке капеле Жалосне Госпе. Осамдесетих година
XX века размишљало се о подизању одговарајућег спомен-обележја,
али замисао није остварена.
26] Фас. НЦЗ, док. 1: изјава тадашњег сарадника Земунског музеја М. А.
Д. који је надлежну службу Општине упознао с подацима о Задужбини
Петровић-Хариш и о постојању Инвентара Храма св. Димитрија 1876.
године, који се чува у архиви Богородичине цркве (Доњи град).
27] Завод за заштиту споменика културе града Београда урадио
је Каталог значајних надгробних споменика на Православном и на
Католичком гробљу у Земуну. Умножен као рукопис у више примерака.
28] Спис ТД 1877 ЗЗСКГБ: Програм... за радове на споменицима
земунског гробља и Земунско гробље, Београд, децембар 2002.
29] Фас. НЦЗ, Позоришно друштво (1885); Вл. Л. Николић, Знаменити
земунски Срби у XIX веку, Земун, 1913, 13, 61, 102, 136.
30] Фас. НЦЗ, Сахрањени у Харишевој порти. Почивалиште су нашли,
уз сагласност Црквене општине, и блиски рођаци почивших бораца:
сестра Радивоја и Софије, Мирјана Манојловић (†1997), друштвени
радник, и други.
31] Гробно место има два споменика: уметнички обрађен крст од
ружичастог камена (1863) и високо сецесијско постоље (бели камен)
с бистом матуранта Луке М. Драгутиновића (†1950), рад вајара Петра
Палавичинија. Постоље потиче из 1901. године и на њему се налазило
попрсје цара и краља Франца Јозефа, које је у духу академског реализма,
у белом мермеру, извајао тада познати уметник Иван Рендић. Ратне
1914. године оно је нестало док је постоље на првобитном месту, у
средишту Градског парка, остало и цењено као занимљив знак до 1950,
кад је објекат уступљен лекару Милану Драгутиновићу (†1974). Тада је
постоље прерађено (извесно каменорезац Фрања Шестановић), односно
смањена је висина, уклоњени су декоративни елементи и у мозаику
урађен градски грб.

194

ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА БРДУ ГАРДОШ (II)
Summary: MIODRAG DABIŽIĆ
THE ZEMUN CEMETERY ON THE GARDOŠ HILL (II)
The Almanac of the City of Belgrade (XXIII 1976) published the first text on the Zemun Cemetery (Orthodox,
Catholic and Jewish), situated on the wooded plateau above the old part of the town and the right bank of the Danube. It
was established for the Catholic population after the Turkish authorities had been expelled from Zemun and the town was
incorporated into the Austrian Empire (1717). Towards the end of the eighteenth century the old Orthodox graveyard was
moved to the same plateau, and the Jewish was established in that location after 1739.
By the 1950s the cemetery had filled up the present area and the authorities planned to open a new graveyard, which
now serves a larger part of Belgrade. The use of the old cemetery was continued, although only for the families who had
already had family graves or tombs there.
The problem is still acute, particularly because a great number of tombs where eminent persons were buried and
numerous memorials of historic and artistic value have to be preserved. In the Orthodox part of the cemetery there are: the
protected endowment church of the merchant family Petrović–Hariš, dedicated to St. Demetrious (1876), the chapel of the
Spirta family (around 1911), the monument to the fallen and dead Serbian soldiers 1914–1918 (1928), the important graves
of the former Greek and Tzintzari colony, graves of Russian refugees (since 1920), of the first pilots of Yugoslav passenger
planes, businessmen, philanthropists, priests, scientists, writers, artists and others, with a large number of sculptures done
by eminent sculptors: Đođre Jovanović, Dragomir Arambašić, Vojin Bakić, Petar Palavičini, Toma Rosandić, Stevan
Bodnarov, Periša Milić, etc. The churchyard also bears a memorial to the citizens of Zemun who died in 1944, in the
Croatian concentration camp at Stara Gradiška.
The Catholic cemetery keeps: a chapel from 1763 with several memorial plaques on its façade, a stylized chapel
from1909 of the Treščik family of pharmacists, a memorial to the warriors 1914–1918, a Neo–Gothic crucifixion in metal
INRI, the graveyard of the nuns who worked in hospitals (since 1887) and schools (since 1928), memorial tombstones of
merchant families: Mozer, Gnus, Štrajher, Albreht, Kulundžić, Filipović, families of builders and architects: Jenč, Kapus,
Cimerman, Katinčić, Kraus; of the deacons and parish priests from Lower Srem: Vilim Korajac (+1899), writer, Mato
Štrac (+1911), Dr. Alojzije Vincetić )+1930), Ivan Šulc (+1946); writer and lawyer Dr. Živko Bertić (+1938), writer Prof.
Kazimir Supičić (+1938), of navigator from DDSG, and others. In one part of the cemetery there is a common memorial to
the Victims of the Fascist Terror, where a large number of the prisoners from the fascist camp at the Old Fairgrounds (Staro
sajmište) in Belgrade, on the left bank of the Sava River.
The Jewish cemetery, one of the oldest in Serbia, has been the burial place since the arrival of Jews in Zemun (1739).
The stone memorials have characteristic shapes, from votive plates to modern and representative, such as the tombstone
to businessman Gabrijel Polgar (*1915). They bear family names such as: Brandajs, Levi, Salamon, Koen, Goldštajn,
Hiršl, Hajm, Šer, Veksler, etc. Oto Bihali–Merin, author and publicist was buried there in 1993, his brother Pavle in 1941,
industrialist Mavro Binder in 1927, Moses Albahari in 1897 and medical doctor Isak Isahar in 1912. A slab with the
inscription: To the Victims of Fascism 1941-1945, stands in a prominent place. It commemorates the 540 members of the
Jewish community in Zemun who lost their lives in the concentration camps at Jasenovac and Stara Gradiška.
It is beyond dispute that the graves of eminent personalities and the tombstones should be protected, particularly the
graves of the families with no descendants. The Institute for the Protection of Cultural Heritage of the City of Belgrade had
compiled a Catalogue of important graves and grave memorials and submitted it to the City, the Borough and the Cemetery
authorities. Some things have already been done in the meantime, such as the reconstruction of the devastated Spirta chapel
in 2007.
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ILLUSTRATIONS:
Fig. 1. Old down town of Zemun – in the upper left corner: the
Millennium memorial (1896), Hariš’s church of St. Demetrious (1876)
and three cemeteries

Jovanović were noted benefactors of humanitarian societies and St.
Nicholas church, to which they donated in 1933 a stained glass window
for the south façade.

Fig. 2. Catholic cemetery: view of a part of the cemetery and the main
path (around 1930) with two „stations of the Cross“ (removed in the
early 1950s)

Fig. 17. Hariš’s churchyard: memorial tombstone over the collective
grave of the found and identified citizens of Zemun who lost their lives
on September 23, 1944 in the concentration camp at Stara Gradiška.

Fig. 3. Orthodox cemetery: the memorial to the Soldiers fallen for
liberation and unification 1914–1918

Fig. 18. Orthodox cemetery: Monument over the grave of Stevan V.
Popović, count of Fruška Gore, pedagogue and novelist (1845–1918),
director of Tekelijanum; the inscription says in rhymed Serbian: Uncle
Steva, the good father of students, sleeps his eternal slumber in this
place.

Fig. 4. Catholic cemetery: monument to the memory of the soldiers
fallen in WW I 1914–1918
Fig. 5. The grave of Sava Petrović Geja (+1959), member of the
Sirmian Volunteers Detachment in the Serbian army, renowned for his
courage in the defense of Belgrade 1914–1915
Fig. 6. Tombstone over the grave of the imperial lieutenant–general
of the Russian general staff, Vladimir M. Dragomirov (1876–1928), his
wife and Olga Olferieva (+1946)
Fig. 7. Memorial on the grave of the Russian refugee Viktor Nikitin
(+1933), pilot of the Yugoslav Air Transport Society
Fig. 8. Orthodox cemetery: memorial over the tomb of the Karamata
family: the family founder Dimitrije, who moved from the Turkish
Macedonia to the border town of Zemun in 1772, merchant Atanas
(+1867), active participant in the Serbian movement 1948–1949 and
academician Jovan (+1967), world renowned mathematician
Fig. 9. Jewish cemetery: the oldest forms of tombstones made from
sandstone, pink and grey stone
Fig. 10. Jewish cemetery: tombstone of the Polgar family: Gabijel
(*1915), co–owner of the first steam saw–mill in Zemun
Fig. 11. Jewish cemetery: cenotaph with the names of the Zemun Jews
who lost lives in 1941–1946
Fig. 12. Collective tomb of those who lost their lives in the Nazi
concentration camp Staro sajmište on the left bank of the Sava River
(1941–1944)
Fig. 13. Tomb chapel of the Treščik family of pharmacists, built in 1906
after the designs by Franjo F. Jenč, builder
Fig. 14. Catholic cemetery: Art Nouveau tombstone of the family of
businessman Josip Kulundžić (+1941)
Fig. 15. Catholic cemetery: tomb of the Abafi family: captain Branko
(+1945) and private Janko (+1944), members of Yugoslav National
Liberation Army, i.e. Yugoslav army. The sculpture of Captain Branko
was done by Svetomir Poček.
Fig. 16. Family tomb of Živko Jovanović Porcija, industrialist,
chairman of the River Boat and Dredge Stock Company (1879–1933)
and Vidosava, née Vasić (+1976) with the tombstone in the form of a
river dredge. There are low relief representations on the monument:
steam–boat „Nikola Pašić“, Živko Jovanović and his father Ilija, work
of Dragomir Arambašić, a sculptor from Belgrade. Živko and Vidosava
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Fig. 19. Orthodox cemetery: memorial over the family tomb of Evgenije
Petrović (+1925). The composition Love – the highest degree of human
intimacy (low relief in white stone) is the work of Toma Rosandić,
sculptor.
Fig. 20. Orthodox cemetery: family tomb of merchant Stevan
Kapamadžija (+1930), architect Aleksandar Radivojević (+1968) and
lawyer Gligorije Tadić (+1971). The sculpture Sorrow (bronze) was done
by Petar Palavičini.
Fig. 21. Tomb of the Dragutinović family with an artistically sculpted
cross in pink stone (1863) and high art nouveau plinth (white stone) with
the bust of Luka M. Dragutinović, high–school graduate (+1950), the
work of Petar Palavičini, sculptor. The plinth dates from 1901 and its
originally bore the bust of king and emperor Franz Joseph, sculpted in
the style of academic realism, in white marble, done by Ivan Rendić, a
renowned artist of the time. In 1914 the bust disappeared, but the plinth
remained in its original place, in the middle of the town park, until 1950
as an interesting symbol. It was then given to Dr. Milan Dragutinović
(+1974) and reshaped, probably by stone–cutter Franja Šestanović – its
height was reduced, the decorations removed and the mosaic emblem
inserted.
Fig. 22. Orthodox cemetery: the Živković family tomb; among the
family members Branko Živković (+1937), professor and director of the
State Boys High–school. Sculpture Grief (white stone) done by Vojin
Bakić, sculptor.
Fig. 23. Orthodox cemetery: the grave of purser–airhostess Jasmina
Narančić, who was killed in 1973, in an airplane accident. It was designed
by Jon Lapadata. The sculpture of the deceased in bronze was done by
Helena Gvozdenović.
Fig. 24. Memorial to the young mountaineers who lost their lives on
December 2, 1962 in a snow storm at Bjelašnica: Nikola Kožuh (1946),
Zoran Ivanišanin (1943), Anđelko Sabo–Pešić (1948), Siniša (1944)
and Zoran Tvorić (1946), Slobodan Vuinac (1944) and Aleksandar
Kranješevac (1947). The bronze plaques with portraits of the youths
were done by Petar Ubović in 1966.
Fig. 25. Orthodox cemetery: tombstone erected by the Zemun Theatre
Amateur Society (founded in 1885) in memory of theatre director
Nikola Zorić (+1894) and all other eminent members. The memorial was
renovated in 2003.
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