
А име нам је 

Удружење бивших матураната и професора - „ФОНД“ 

 

Земунска гимназија, јединствена стара дама, прва је у Србији основала Фонд бивших 

матураната и професора - установу љубави, у којој ученици и професори некад, подсећају   

ученике  сад  да су наследници  генерација које су име ове Школе уписали златним словима у 

науци, уметности, спорту, а дајући им задатак да продуже… Многа имена и ученика и 

наставника су се нашла у меморијалима Школе, лексиконима Града, енциклопедијама 

балканских простора, али се и не мали број уписао у златне књиге светских величина (Отвори 

СПОМЕНИЦУ Земунске гимназије 1958-2008, стр. 263, али не заборави да завириш и у 

публикацију др Стевана Радовановића ИСТРГНУТИ ОД ЗАБОРАВА, о истакнутим професорима.  

Прочитао! Схватио!?) 

Радује нас што су нашим стопама кренуле још неке српске школе. Наша Школа је 

основана 1858. на граници између Србије и Аустроугарске царевине, мешкољила се и опстајала 

у различитим државним уређењима, побеђивала промене, али остајала верна свом основном 

задатку – образовању и усмеравању генерација на позитиван животни и стваралачки пут. 

Поред свих активности којима се, одупирући се времену, бавила, Земунска гимназија је 

дозвољавала младима да рашире крила и да полете. Само слободним летом стизали су да 

прошире видике, да повежу времена и просторе, а и да никад не изађу потпуно испод 

„родитељске капе“, да се својој Школи враћају, нудећи јој себе и своје знање. 

Ето зашто с поносом можемо говорити о својој Школи, и ето зашто 

је Звонимиру Бандићу, адвокату земунском, матуранту 1954. године, 

зазвонила идеја да предложи директору Школе Предрагу Брујићу, проф, а 

поводом обележавања 130 година постојања, да се формира Фонд који ће 

помагати новим генерацијама професора и ученика (Школа је стално 

расла и по броју ученика, а и по броју запослених) да се сачува веза међу 

генерацијама, да се одбрани лепота од заборава, да знамо чије су се све 

стопе уцртале у ходнике гимназијске и ко је све у својој глави понео 

основе са којих упире поглед у космичке ширине. 

Семе заједништва, посејано у добро припремљено тле, никло је на Наставничком већу 

(присуствовало је 86 професора ЗГ), те је 23. 02.1989. именован ФОНД. На тој седници изабрани 

су први челници Фонда, а место председника Скупштине Фонда припало је Јованки Јанковић 

Лончарић (некад ученица, а потом професор ЗГ), а за председника управно-оперативног 

одбора постављен је Предраг Брујић, проф. Недуго после сачињен је Статут овог Удружења, 

који је повремено мењан и усклађиван са законским прописима. 



 Основни задаци Фонда, између осталог, су чување традиције и организација Сусрета 

генерација, бар једном годишње. Управни одбор се захваљује свима, бившим ученицима и 

њиховим пријатељима, садашњим професорима и ученицима, који су својим учешћем 

богатили програме Сусрета и даривали нам своје време, радујући се. 

  

 Сви ви кроз које пролазе жмарци када се помене наша Школа, а долазите да се 

сретнете и  да малом донацијом, уместо карте, помогнете куповину дарова младим успешним 

ученицима; да послушате програм и да потом, уз закуску са трпезе АГАПЕ, поделите једни 

другима осмехе, дођите и позовите своју генерацију.  Обавестите и млађе. Чекаћемо вас!                                                               

 Верујемо да бисмо се и ми давнашњи радовали да су и нас, а и нашу Школу, даривале 

генерације  из времена пре оснивања Фонда.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ево какве примере треба да следе генерације!  

 Игора Прлину Фонд је наградио, већ у првом разреду, једним од оваквих дуката за 

изузетне истраживачке радове. За Игора је то, како је сам рекао, био подстицај да још 

темељније настави са учењем, како би што дубље урањао у лепоте науке. Тако је и постао 

Златни матурант 2009. године. 

 

 

 

 

 



Златник са гравиром Школе (идеја Гордане Важић, матуранта 1965), Фонд додељује од 

1999. године, а носиоци су Ученици генерације.  

Марија Радмановић 1999, 

Маја Лазић 2000, Вељко Тодоровић 2001, Јелена Шух 2002, 

Петар Миловановић 2003,   Срђан Марјановић 2004, 

Александар Баста 2005,      Јелена Томановић 2006, 

Симон Марић 2007,   Милан Јоцевски 2008, 

Игор Прлина 2009,   Марко Живковић 2010, 

Душан Живановић 2011,  Јована Новаковић 2012, 

Софија Вујчић и Никола Николић (инкл) 2013, 

Филип Бошковић 2014. 

Од 2013. Златник се додељује на Сусрету Генерација, у оквиру прославе Дана Школе. 

Дођите, прикључите се члановима Скупштине и Извршног одбора, унесите свежину, 

осетите како је племенито даривати себе дарујући друге. Тада смо стоструко богатији, тада 

остаје „вјера, нада, и љубав, ово троје, али је љубав  највећа међу њима“ (Свети апостол Павле: 

Прва посланица Коринћанима, превод Вук Караџић). Ево неколико представника разних 

генерација који још увек верују да нас, понекад, непрофитабилност приближава универзалном 

савршенству. Верујмо им! 

 

 

 

 

 

 

Верујмо онима који су до сада одржавали континуитет рада Фонда. 

Михајло Гркинић, 1950, професор 

Радмила Паунић, 1959. 

Споменка Медурић, 1963, професор 

Живко Сурчулија, 1964. 

Ђорђе Враголов, 1965. 

Славица Арсеновић, 1967, директор 

Гордана Баук, 1967, професор 

Бранка Рађеновић, 1968, професор 

Саво Сладић, 1973. 

Зоран Брујић, 1980. 

Никола Гавриловић, 2000.

 


