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Уводна реч 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пролеће и јесен су време када се матуранти (сваке 

године) окупљају у школи и сусрећу са разредним старешинама 
и професорима евоцирајући успомене на младалачке ђачке 
дане. Управо на тим сусретима сазнали смо од ученика ко је 
све завршио факултет, где су запослени, колики углед у 
друштву уживају, каквим се послом баве. Из ових разговора, 
увек спонтаних, дошло се до спознаје о успесима наших 
ученика и створена је идеја да се подаци од врсних 
појединаца прикупе, сложе у књигу и објаве.  

 Жеља ми је била да се, управо поводом прославе 140 
година постојања и раде Школе прикупе подаци који ће 
сведочити о свима онима који завређују пажњу, а реализацију 
овог пројекта почео 1997. године, када сам после 
пензионисања осетио потребу да се о дометима наших ученика 
остави писани траг.  

 Поред података с којим сам располагао, бележећи на 
сусретима генерација интересантне истине, почео сам са 
прикупљањем текстова и података користећи школске извештаје 
и публикације "Ко је ко у Србији" и "Ко је ко у 
Југославији". У марту месецу 1998. године обавестили смо 
ширу јавност о издавању ове публикације преко дневних 
листова "Политика" и "Вечерње новости". Од тих дана стизали 
су подаци од ученика, од породица оних који нису међу 
живима. У прикупљању података много су ми помогли: Владимир 
Даријевић, инжењер и Миодраг Дабижић, професор, такође 
матуранти Земунске гимназије, својим одличним познавањем 
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земунских породица и жељом да се прикупи што више података. 
Изузетан допринос и сарадњу дало је Друштво инжењера  
шумарства, јер су ми доставили комплетне податке за око 60 
кандидата, свршених ученика наше гимназије. Из списка су 
издвојени најбољи и њихове имена су регистрована у овој 
публикацији. 

 Сигурно је да је остало много ученика за које нису 
стигли подаци, а који су својим стваралачким и креативним 
радом заслужили да се нађу међу одабраним, но пошто је ово 
посао започет да би трајао, верујем да ћемо следећу 
публикацију испунити новим именима, садржајима, дометима.  

 Знам да ће ова књига имати пропуста, али сваки 
почетак је тежак и све грешке су исправљиве јер је време 
пред нама. Да бисмо што коректније дали податке о ученицима 
наше школе текстове су редиговали професори српског језика, 
а избор лица које ће наћи место у првој публикацији начинио 
је уређивачки одбор: Миодраг Дабижић, професор и Владимир 
Даријевић, инжењер.  

 Уређивачки одбор је донео одлуку да се у овим 
Одјецима штампају имена и оних ученика које је смрт 
прекинула у образовању, а жртвовали су живот за ослобођење 
земље. 

 Верујем да ће у будућим издањима наћи место и 
истакнуте личности које нису положиле завршни испит код 
нас, у толико пре што таквих ученика има много који су 
свакако значајан одјек, али за сада, омеђени временом и 
критеријумом о матурантима, нису ушли у ову публикацију. 
Поменућемо само неке: др Паја Радосављевић, професор 
Јенског универзитета и Универзитета у Њујорку, Мирослав 
Поповић, књижевник, добитник НОЛИТ-ове награде за роман 
"Судбине", Мирко Тепавац, министар иностраних послова СФРЈ. 

Да би ова публикација дошла на светлост дана помогли 
су: Министарство просвете РС, Земунска гимназија на челу са 
директором и Фонд бивших ученика Земунске гимназије. 
Нарочиту помоћ у припреми текста за штампање пружио ми је, 
са пожртвовањем и љубављу, Никола Гавриловић ученик 3. 
разреда Земунске гимназије.  

 
 
 

Брујић Предраг, професор 
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А 
АВАКУМОВИЋ,  Александар 
(Земун  1896 - Лондон  1970) 

Дипломата. 
Похађао је Реалну 

гимназију у Земуну, а 
матурирао је 1913. године. 
Правне науке је студирао у 
Греноблу и Загребy, где је 
1919. дипломирао. 

Био је изврстан 
познавалац више страних 
језика, а у периоду између 
два рата је радио у 
Министарству иностраних 
послова и представништвима 
Краљевине СХС, односно 
Југославије. Радио је као 
секретар и саветник у 
посланствима у Будимпешти, 
Софији и Риму, а затим као 
посланик у Букурешту, 
Мадриду и Штокхолму. У 
Краљевини Шведској га је 
затекао Други светски рат, 
и у тој неутралној држави 
је остао 1945. године, 
када је прешао у Лондон 
где је као виши стручни 
службеник радио у великим 
трговинским фирмама.  

Написао је више студија 
и чланака о земљама у 
којима је боравио.  

 

 
* * * 

 
АВАКУМОВИЋ,  др  

Војислав 
(Земун  1910  -  Марбург, Немачка  

1990)  

 Професор универзитета 
(Београд, Нови Сад, 
Сарајево); дописни члан 
Академије наука. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1928године. 
Авакумовић је у младости 
био живог духа и 
свестраног интересовања. 
Сликао је, писао песме, 
бавио се музиком и 
спортом. 

Читав живот др 
Авакумовића је врло 
интензиван, а његова љубав 
према математици пробудиће 
се тек онда када га је 
задесила несрећа на 
алпинистичким, походима, а 
ампутација ноге успорила 
његову физичку енергију.  

Дружећи се, у време свог 
опоравка, са Јованом 
Караматом заинтересовао се 
за математику и одлучио да 
је студира. Сва заробљена 
енергија усмерена је на 
студиј математике, коју 
дипломира 1938. године. 
Исте године брани 
докторску дисертацију. 

Почињу да се нижу научни 
радови у широкој области 
функционалне анализе и 
теоријске физике и брзо 
прелазе границе земље. 
Држао је предавања у 
разним градовима Немачке и 
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Норвешке. Врхунац успона 
је избор др Авакумовића за 
редовног професора 
математике у Гетингену. 
Стао је у ред са 
професорима: Гаус, 
Вајерштраус, Гилберт и др. 
Професор Авакумовић је 
држао један семестар 
предавање на Универзитету 
у Гетингену, где се једно 
предавање сматрало за 
највећу почаст. 

Од асистента до 
ванредног професора брзо 
је прошао пут на Тех-
нолошком факултету у 
Београду. За научни рад из 
области математике 1959. 
добија државну награду. 

Изразит креативни дух и 
уметничка природа су 
начиниле вајара математи-
ке, који извире из сваког 
решеног задатка.  

 
 

* * * 
 

Авакумовић  МАЛЕТИН,  
Катарина 

(Земун  1906  -  Ср. Карловци   
1984) 

Завршила је Земунску 
гимназију 1924. а Историју 
на Филозофском факултету у 
Скопљу 1933. Радила је на 
месту професора у 
Земунској гимназији, у 
гимназији у Аранђеловцу, 
Вршцу, а потом поново у 
Земунској гимназији где је 
предавала историју и 
немачки језик до 1959 
године, а од тада до 

одласка у пензију радила 
је у школској бибилиотеци. 

 Преводила је дела 
Томаса Мана и Ремарка. 

 
 

* * * 
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АЛБАХАРИ,   Давид  
(Пећ   1948) 

Књижевник, преводилац, 
антологичар.  

Завршио је Земунски 
гимназију 1966, дипломирао 
је на Вишој педагошкој 
школи у Београду - група 
за енглески језик и 
књижевност.  

"Једном Земунац, увек 
Земунац", Давид Албахари се 
свом граду враћа увек и 
књижевним делом и љу-
бављу.Изразити је 
представник пост-
модернизма у књижевности, 
у краткој причи и роману.  

Један од оснивача првог 
југословенског часописа за 
светску књижевност "Писмо". 
Уредник је "Писма" од 1985-
87. 

Плодан је књижевник. 
Објавио је више збирки 
кратких прича и неколико 
романа. Народна књига му 
је објавила сабрана дела у 
десет књига 1997. (Приче - 
Породично време, Опис 
смрти, Фрас у шупи, 
Једноставност, Пелерина и 
нове приче. Романи: Цинк, 
Кратка књига, Снежни 
човек, Мамац, Мрак.) 

Носилац је бројних 
награда за књижевно дело 
(Станислав Винарев 1993., 
Бранко Ћопић 1994.)За 
роман "Мамац" добио је 
најугледнију награду у 
Југославији - НИН-ову 
награду, 1997. Исти роман 
је јесени 1997. освојио 

Балканске земље, проглашен 
најбољим делом и добио 
награду "Балканика" 
(Солун). Народна 
библиотека Србије је роман 
"Мамац" прогласила најчита-
нијом књигом 1998. године. 
"Мамац је књига о смрти, 
али је мамац за живот" рече 
књижевни критичар, а Давид 
Албахари своје јунаке 
проглашава "туж-нијим од 
мене". 

Албахари последњих 
година живи и пише у 
Калгарију у Канади. Далеко 
од "куће", далеко од 
Земуна, слика свој град у 
роману "Мрак", враћа се 
школи, а делом потврђује 
своју реченицу: "Не мислим 
да сам икада одавде 
уистину отишао, па зато не 
размишљам о повратку. Ако 
писац пише на свом језику, 
он је ту."  

Књижевна дела Давида 
Албахарија су преведена на 
више језика (немачки, 
енглески, пољски, 
албански, италијански, 
мађарски, хебрејски, 
есперанто, словачки).  

Кратка прича Давида 
Албахарија (Шетња поред 
реке) уврштена је у 
програм српског језика и 
књижев-ности за средње 
школе у Југославији. 

Последњи роман Гец и 
Мајер изашао је септембра 
1988. године. 

Радо се враћа својој 
Школи и писаном и усменом 
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речју на књижев-ним 
сусретима. 
 

* * * 
 

АНОЈЧИЋ,    Борислав  
(Војнић   1933 ) 

Редовни професор 
Пољопривредног факултета у 
Земуну.  

Земунску гимназију је 
завршио 1952. године, 
затим је дипломирао на 
Ветеринарском факултету у 
Београду. На истом 
факултету одбранио 
докторску дисертацију 
1975. године. У Институту 
за сточарство на 
Пољопривредном факултету у 
Земуну постављен је за 
асистента, а затим у звање 
доцента за предмет 
ветеринарство 1977. 
Редовни професор истог 
факултета постао је 1989. 
Поред одржавања наставе на 
редовним студијама изводи 
наставу и на 
постдипломским студијама.  

Неколико пута је био на 
усавршавању и студијским 
боравцима у иностранству 
(Праг, Минхен, Бон итд.)  

Самостално или у сарадњи 
са другим ауторима, 
објавио је преко 100 
научноистраживачких и 
стручних радова. На 
међународним конгресима и 
научним скуповима 
реферисао је 15 радова. 
Учествовао је као 
руководилац или сарадник, 
у реализацији већег броја 

пројеката из области 
здравствене заштите 
домаћих животиња као и у 
изради студија и пројеката 
за унапређење сточарства у 
појединим подручјима 
Републике Србије. Коаутор 
је више књига  
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за студенте сточарског 
одсека Пољопривредног 
факултета у Земуну.  

 
* * * 
 

АНОЈЧИЋ,    Милош 
 (Сомбор 1932) 

Ванредни професор 
Стоматолошког факултета у 
Београду. 

Гимназију је завршио у 
Земун. а Ветеринарски 
факултет у Београду 1958. 
године.  

 Докторску дисертацију  
одбранио је 1971. године у 
Београду. 

Радио је као асистент за 
предмет Физиологија на 
Ветеринарском факултету,  
а затим је на 
Стоматолошком факултету 
изабран за доцента за исти 
предмет. У звање ванредног 
професора физиологије на 
истом факултету изабран је 
1980. године. Учествовао 
је у извођењу 
постдипломске и 
специјалистичке наставе на 
Медицинском факултету у 
Београду.  

Објавио је преко 50 
научних радова.  

 
* * * 
 

АНТАНАСИЈЕВИЋ, др 
Радован 

(Кулен Вакуф 1938) 

Научни саветник  
Института за физику у 
Земуну. 

Земунску гимназију 
завршио је 1957. године.  
Дипломирао је на Природно-
математичком факултету 
1963. године.  Докторску 
дисартацију одбранио је 
1974. године на матичном 
факултету. Од 1963. године 
до сада запослен је у 
Институту за физику у 
Земуну, прво као асистент 
затим научни сарадник, 
виши научни сарадник и 
научни саветник.  

Публиковао је око 150 
научних радова од којих 80 
у међународним часописима 
и материјалима међународ-
них конференција.  
Бави се нуклеарном 

физиком и то 
методологијом нуклеарних 
детектора фисијом и 
фрагментацијом тешких 
језгара индукованим 
високоенергетским 
пражњењем кроз 
деутеријум.  
Бавио се педагошким 

радом на Катедри за 
физику ПМФ на Вишој 
педагошкој академији и 
центру за 
мултидисиплинарне 
студије Универзитета у 
Београду. 
Боравио је у 

истакнутим Међуна-родним 
центрима за нуклеарну 
физику: Берн Женева.  
Од 1982. до 1990. 

године био је директор 
Института за физику у 
Земуну. 
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* * * 
 

АНТОНОВСКИ,  др  Илија 

 
Доктор медицинских 

наука. 
Земунску гимназију 

завршио 1961. године. Исте 
године уписује Медицински 
факултет. Као лекар опште 
праксе студиозно прилази 
раду. Жеља за науком 
омогућава му завршетак 
специализације биохемије 
1997. године. Докторску 
дисертацију одбранио је  
1986. године.   

Сада живи и ради у 
Прилепу (Македонији), као 
врхунски стручњак у 
области медицинских наука. 

Аутор је више стручних 
књига, часописа и стручних 
радова. 

 
*** 
 

АТАНАЦКОВИЋ,  др   
Димитрије 

(Цазин  1914 ) 

Редовни професор 
универзитета (Београд 
,Ријека, Скопље). 

Завршио је Земунску 
гимназију 1932. године, а 
студије медицине у 
Београду 1938. године. 
Други светски рат га је 
затекао на месту асистента 
на Институту за 
фармакологију Медицинског 
факултета у Београду.  Од 
1941. године ради као 

лекар у Окружном уреду у 
Земуну. 

После рата изабран је за 
директора Института за 
фармакологију на 
новооснованом Медицинском 
факултету у  
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Скопљу. Године 1957. 
прелази на Фармацеутски 
факултет у Београду, у 
звању редовног 
професора,где је одбранио 
и докторску дисертацију.  

Оснивач је лаобораторије 
за фармаколошка 
истраживања фабрике лекова 
"Галеника".  

После рада на  
Медицинском факултету у 
Ријеци одлази на стручно 
усавршавање у Белгију код 

професора Хојманса, 
носиоца Нобелове награде. 
Усавршавање наставља у 
Америци, Француској,  
Аустрији..  

Аутор је уxбеника 
Фармакологија за средње 
медицинске школе и коаутор 
уxбеника Општа патолошка 
физиологија.  

Члан је стручних 
удружења у земљи. 
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Б 
БАБИЧ,  Данило 
(Марибор,  1948) 

Редовни професор 
Рударско-геолошког 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1967. Докторирао 
је на Рударско-геолошком 
факултету 1984. године, на 
коме је сада шеф Катедре 
за минералогију и 
кристалографију.  

Објавио је 84 научна 
рада у земљи и 
иностранству. Члан је 
Европског кристалографског 
друштва, Југословенског и 
Српског кристалографског и 
минералошког друштва. 
Српског геолошког друштва 
и руководилац секције за 
минералогију Карпатско-
балканско минералошке 
асоцијације.  

 
* * * 

 
БАКЛАЈА,  др  Радмила 
(Ашања 1931) 

Примаријус, лекар. Члан 
Медицинске академије 
Српског лекарског друштва. 

Завршила је Земунску 
гиназију 1950. године, а 
дипломирала на Медицинском 
факултету у Београду 1958. 
године. 

Од 1965. учествује у 
настави из 
трансфузиологије, а од 
1973. на Катедри за 
постдипломску наставу из 
трансфузиологије и 
анестезиологије 
Медицинског факултета у 
Београду. 

Од самог почетка свог 
научниог рада бави се 
проблемима хемостазе и 
њених поремећаја. Бави се 
дијагностиком и 
превеницијом 
тромбоемболијских 
поремећаја, контролом и 
стандардизацијом методе 
антикоагулантне терапије 
при. Члан је тима за 
трансплантацију органа и 
коаутор књиге 
"Трансплантација јетре". 
Учествовала је у раду 
научне групе "Урођени 
поремећај коагулације" при 
Светској здравственој 
организацији (Женева 
1972). 

Била је члан Научног 
комитета Светске 
федерације за хемофилију; 
члан научног савета 
Медитеранске лиге за 
тромбоемболијске 
поремећаје и председник 
Медитеранске лиге. 

Радила је као уредник 
Билтена за хематологију и 
трансфузиологију, и 
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уредник часописа "Тхромбосис 
Ресеарцх"  

Објавила је преко 150 
научних и стручних радова 
у земљи и иностранству. 

Оснивач је и први 
председник секције за 
трансфузиологију СЛД. 

 
* * * 

 
БАНДИЋ,  Звонимир 
(Београд   1935) 

Адвокат и судија 
Врховног суда Републике 
Србије. 

Земунскиу гимназију 
завршио је 1954. године, а 
Правни факултет у Београду 
1958. Био је председник 
Четвртог општинског суда у 
Земуну, а потом на Новом 
Београду и судија Врховног 
суда Србије  ( од 1985-
1992). 

Објавио је више стручних 
радова и приручнике "Будите 
сами свој адвокат" и 
"Практична примена закона о 
ванпарничном поступку. 

Истакнута је личност у 
области правног 
законодавства. 

 
* * * 
 

БАНДИЋ,  др  Милош 
(Приштина  1930-Земун  1995) 

Књижевник, књижевни 
критичар и професор 
Филолошког факултета у 
Београду 

Завршио је Земунску 
гимназију 1949. године. На 

Филозофском (данас 
Филолошком) факултету 
дипломирао  
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је 1958. године, на групи 
за енглески језик и 
књижевност, с додатним 
групама и предметима 
југословенске књижев-ности 
и националне историје.  

После завршених студија 
известно време је био 
слободни, професионални 
књижевник и стални 
књижевни хроничар листа 
"Политика". Био је секретар 
ПЕН клуба 

Докторирао је на 
Филолошком факултету у 
Београду  са тезом о 
књижев-ном делу Иве 
Андрића 1963 године. 

На Филолошком факултету 
у Београду прошао је пут 
од доцента, преко 
ванредног до редовног 
професора на Одсеку за 
југословенску књижевност 
од 1965-1990. године. 

У међувремену као 
стипендиста 
чехословачкогСавеза писаца 
провео је у Прагу једну 
годину, а као стипендиста 
Фордове фондације, једну 
годину је био на 
студијском боравку у САД-
у, на универзитету у Чепл 
Хилу и у Њу Јорку.  

Први књижевни рад 
објавио је 1949. као 
ученик Земунске гимназије. 
Писао је путописе, а 
преводио са чешког, 
енглеског и словачког. 
Највише је сарађивао у 
часописима "Летопис Матице 
српске" и "Књижевност". 
Објавио је десет књига. 
Најзначајније су "Време 

романа", "Иво Андрић -
загонетка ведрине", 
"Савремена проза", 
"Историја књижевности 
југословенских народа". 

 
* * *  

 
БАНОВЧАНИН,  др  

Борислав 
(Голубинци  1932) 

Професор Ветеринарског 
факултета у Беогарду. 

Земунску гимназију 
завршио је 1951, а на 
Ветеринарском факултету 
дипломирао је 1959. 
године. За асистента 
Ветеринарског факултета у 
Београду изабран је 1961. 
за предмет патологија, 
потом је биран за научног 
сарадника, доцента, 
ванредног и редовног 
професора.  

Докторску дисертацију 
одбранио је 1964. године. 
До сада је сам, или са 
коауторима објавио 72 
рада, учествовао са више 
научних радова на 
скуповима ветеринара у 
земљи и водио Секцију 
ЗООНОЗЕ.  

На три међународна 
конгреса учествовао је са 
научним радовима у којима 
је описао неке важније 
болести дивљачи.  

Професор Бановчанин је 
био секретар Секције за 
узгој и патологије дивљачи 
Савеза ветеринара СФРЈ. На 
Ветеринарском факултету 
био је потпредседник и 
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председник Савета, а три 
мандата је био члан Савета 
Универзитета у Београду.  

Написао је уxбеник 
"Патологија за средње 
ветеринарске школе", а 
поглав-ље "Болести дивљачи" 
штампано му је у 
"Енциклопедији ловства". 

Од 1978. до 1990. 
професор Бановчанин је био 
спољни научни саветник 
заштите дивљачи у 
Националном парку Бриони.  

 
* * * 
 

БАРАС,  др  Јосип 
(Сплит  1933.) 

Професор Технолошко-
металуршког факултета у 
Београду.  

Земунску гимназију 
завршио је 1954, а 
Технолошко-металуршки 
факултет 1960. године. 
Докторат из области 
биотехнолошкох наука 
одбранио је на Прехрамбено 
биотехнолошком факултету 
свеучилишта у Загребу, 
1971. године. Завршио је 
специјализације на 
Универзитетуу Прагу. и 
Академији наука у Москви.  

Од асистента до редовног 
професора Технолошко-
металуршког факултета 
прошао је пут од 1962-
1983. године. 

За време свог 
професорског рада био је 
председник Заједнице 
технолошких и металуршких 
факултета Југославије, 

члан Југословенске 
експертне комисије у СЕВ, 
експерт савезне владе за 
област прехрамбене 
технологије и у другим 
значајним телима. 

На матичном факултету 
држи Катедру за 
биохемијско инжињерство. 
Данас је ангажован и у 
Центру за 
мултидисциплинарне студије 
Универзитета у Бе- 
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ограду и Пољопривредног 
факултета у Земуну. 

Објавио је велики број 
научних радова, а аутор је 
четири универзитетска и 
шест средњошколских 
уxбеника. 

За постигнуте резултате 
у научној и стручној 
делатности добио је бројна 
признања.  

Посебно је интересантно 
поменути да је номинован 
од стране Америчкок 
биографског института, као 
и Интернационалног 
истраживачког центра за 
доделу звања Човек године  
1998. Ово је једно од 
најпрестижнијих светских 
признања које се додељује 
малом броју појединаца 
који су својим радом дали 
значајан допринос развоју 
научне мисли.  

 
* * *  

 
Бараћ  СРДАНОВИЋ,  др  

Олга 
(Стара Пазова  1912) 

Научник и књижевник. 
Земунску гимназију 

завршила је 1930. године, 
а Пољопривредни факултет у 
Земуну 1934. године. Као 
прва жена добија награду 
за студентски светосавски 
рад "Бактеролошка 
истраживања земљишта 
факултетског огледног 
добра" 1933. године. После 
завршених студија ангажује 
се као публициста, а пред 
други светски рат бирана 

је у главни одбор Женског 
савета Југославије. После 
другог светског  рата ради 
у Агроопреми, 
Библиографском институту, 
Институту за спољну 
индустрију и Институту за 
економику индустрије.  

Докторирала је 1966. 
године. 

Дуго се бави 
библиографским радом и као 
библиограф објављује први 
уxбеник библиографије а 
затим и "Библиографију 
српске пољопривредне књиге 
Србије и Војводине у 19. 
веку". 

Своја дугогодишња научна 
истраживања пољопривреде у 
Срба завршила је књигом 
"Пољопривреда Србије 
средином 19. века".  

Упоредо са научним радом 
бави се и књижевношћу. 
Објављује педесетак 
позоришних критика, пет 
романа, две збирке прича, 
и две драме. 

 
* * * 

 

БАТИНИЦА,   Душан 
(Куновац, Хрватска  1935) 

Управник библиотеке 
"Јован Поповић". 

Завршио је Земунску 
гимназију 1956. године, 
Филолошки факултет 1961. 
године. Од дипломирања 
живи и ради у Земуну, прво 
као професор књижевности, 
затим директор Медицинске 
школе у Земуну, а данас је 
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директор библиотеке "Јован 
Поповић" у Земуну. Од 
преласка у Библиотеку 
оживео је културну 
делатност Библиотеке, а 
делом и Земуна. Један је 
од покретача "Писма", 
часописа за савремену 
светску књижевност. 
Покретач је и учесник у 
акцијама "Књига 
солидарности" Радио 
Београда.  

Као директор Библиотеке 
остварио је сарадњу са 
Новим Садом, Сремским 
Карловцима (Бранково 
коло), Сомбором, Сегедином 
и Сент Андрејом.  

Библиотека је, за 
његовог рада, издала 20 
књижевних дела, а 
организатор је и 
Међународног сусрета 
писаца у Земуну 

Коаутор је антологије 
"Српски манастири и 
књижевна реч" и аутор 
збирке есеја "Узгредни 
записи". 

Покретач је и оснивач 
Шах клуба "Библиотекар" и 
Шах школе "Петар 
Смедеревац". 

 
* * * 

 
БЕК,  др  Бранко 
(Земун  1926) 

Физичар и педагог. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1948. године и 
студије физике ПМФ у 
Загребу. Радио је као 

професор гимназије у Крку, 
затим у Ријеци где у 
гимназији припрема студиј 
физике на Педа- 
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гошкој академији која се 
оснива 1960. године.  

На Академији и 
Педагошком факултету 
предавао је физику и 
методику наставе физике. 

 Аутор је више уxбеника, 
наставних програма, 
приручника, скрипти и 
школских ТВ емисија.  

Објавио је око 100 
чланака из физике, 
педагогије и техничке 
културе у научним и 
стручним часописима. 
Докторирао је на матичном 
факултету . 

Добитник је награде 
Хрватске за народну 
Технику 1991. године и 
награду за животно дело 
Заједнице техничке културе 
града Ријеке 1997. године. 

 
* * * 

 
БЕЛАНОВИЋ,   Сава 
(Бежанија  1884. ) 

 Завршио Земунску 
гимназију 1905. Дипломирао 
је на Шумарској академији 
у Загребу 1908. 

Службовао је у шумарским 
организацијама у Срему, 
затим као виши саветник и 
директор Дирекције 
Петроварадинске имовинске 
општине у Сремској 
Митровици. 

 
* * * 
 

БЕЉАКОВА,  Татјана 
(Бабино Поље - Мљет   1934.) 

Драмски уметник - 
глумица 

Завршила је Земунску 
гимназију 1952. године, а 
студије на Академији за 
позориште и филм завршила 
је у Београду 1966. у 
класи проф. Мате 
Милошевића. 

По завршетку студија 
добија стални ангажман у 
Београдској комедији , а 
од 1960. године постаје 
стални члан Атељеа 212 ( 
"Арсеник и старе чипке", 
"Радован ИИИ", "Краљ Иби").  
Играла је у 30 ТВ драма и 
серија и 20 филмова 
("Пукотина раја", "Глинени 
голуб", "Невесињска 
пушка").  

Гостовала је у 
иностранству (Мексико, 
Холандија, Праг). 

 
Бељин   КОРАЋ ,  др   

Вера, 
(Обреж   1924) 

Професор Универзитета у 
Сарајеву. 

Матурурала је 1944. 
године у Земуну, а 
дипломирала на 
Ветеринарском факултету 
1952. 

Од асистентског до звања 
редовног професора провела 
је на Универзитету и 
докторирала је на 
Ветеринарском факултету у 
Сарајеву 1961. године.  
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На позив владе Републике 
Италије две школске године 
предавала је на 
Ветеринарском факултету у 
Торину.  

Објавила је 114 научних 
и 54 стручна рада у 
југословенским и страним 
часописима.  

Коаутор је уxбеника за 
студенте Ветеринарске 
медицине, објављеног на 
Ветеринарском факултету у 
Торину.  

Аутор је уxбеника за 
студенте Сточарског одсека 
Пољопривредног факултета у 
Сарајеву. Била је и 
предавач на постдипломском 
студију и Ветеринарском 
факултету у Сарајеву и 
Торину.  

 
* * * 
 

БЕНЧЕВИЋ,  Антун 
(Славонски Брод  1925) 

Завршио је Земунску 
гимназију 1944. године под 
презименом Шултајс. 
Одликован је од стране 
Израела медаљом "Праведника 
међу нацијама".  

* * * 
 

БЕРГЕР,  Јекић,  др  
Олга 

(Земун  1931) 

Редован професор 
Медицинског факлултета у 
Београду. 

Завршила Земунску 
гимназију 1950. године. 
Уписала Медицински 

факултет и по завршетку 
учила специјализацију 
микробиологије и 
паразитологије. Определила 
се за научни рад из 
наведене области и на 
матичном факултету 1975. 
године одбранила докторску 
тезу. Због високог 
квалитета 
научноистраживач-ког рада 
др Олга Јекић је врло брзо 
досегла звање редовног 
професора Меди- 
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цинског факултета у 
Београду. Била је шеф 
Катедре за микробиологију 
на матичном факултету.  

Аутор је 75 научних 
радова, 124 стручна рада, 
једне монографије, осам 
уxбеника, шест научних 
пројеката и две нове 
дијагностичке методе. Због 
достигнућа у дијагностици 
и у научном делању била је 
члан ЕСМИД (Минхен), 
Друштва микробиолога, члан 
УО Српског архива.  

Добитник је значајних 
признања из области 
медицине. Експерт је 
Светске здравствене 
организације у Комитету за 
изучавење стрептокока и 
стафилокока. 

 
* * * 

 
БЈЕЛИЦА,   Димитрије  
(Врбица  1935) 

Шаховски коментатор, 
аналитичар и историчар 
шаха.  

Завршио је Земунску 
гиназију 1953. године. 
После матуре одлази у 
Сарајево.   

Шампион је Босне и 
Херцеговине у шаху 1954. 
године.  

Написао је 70 књига, а 
своја путовања по свету 
описао је у књигама "Видео 
сам цео свет" и "Путујем и 
питам". Добитник је три 
светска шаховска Оскара за 
литературу у шаху и Оскара 

за најлепшу дечју књигу о 
шаху "У земљи Шаховији".  

Изабран је 1997. године 
за Човека године у 
Америчком биографском 
институту. Награђен је у 
Лондону за шаховску 
литературу и организацију 
наградом "Стаунтон 1997".  

Куриозитети: За Гинисову 
књигу рекорда у Суботици 
је одиграо симултанку на 
320 табли; носилац је 
титуле светског рекорда у 
"игри на слепо" на 55 
табли. 

 
* * * 

 
БОКАН,  др  Неда 
(Земун  1947) 

Редовни професор ПМФ у 
Београду. 

Завршила је Земунску 
гиманзију 1965, а 
Природно-математички 
факултет 1969. године. 
Врло брзо је 

 магистрирала, а 
одбранила је докторску 
дисертацију 1979. године. 

Сада је на ПМФ-у 
професор диференцијалне 
геометрије. Објавила је 37 
научних радова,  а 
учествовала је и у изради 
енциклопедије. Учествовала 
је на многим научним 
скуповима у земљи и 
иностранству као предавач 
по позиву. 

Поред научнонаставног 
рада, руководила је 
секцијама из геометрије и 
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семинарима за 
постдипломце.  

Била је члан Савета 
пројеката 0401 и шеф 
пројекта за Геометрију и 
Топологију, који финансира 
Министарство за науку и 
технологију Србије.  

Сарадник је међународног 
часописа "Математички 
центар". Главни је и 
одговорни уредник локалне 
редакције у Математичком 
институту у Сану.  

Носилац је више признања 
за доприносе у развоју 
математике и саврмене 
диференцијалне геометрије. 

 
* * * 
 

БОРОЈЕВИЋ,  др  Момир 
(Петриња  1916) 

Доктор ветеринарских 
наука.  

Завршио је Земунску 
гимназију 1935. године, а 
дипломирао на Ветринарском 
факултету 1942. Докторирао 
је на матичном факултету 
1965. године. 

Свој радни век провео је 
у Ветеринарском заводу у 
Земуну, на одељењу за 
производњу анаеробних 
вакцина.  

Објавио је више научних 
радова, а добитник је више 
значајних признања и 
награда за свој допринос 
развоју ветеринарске науке 
код нас и у свету. 

 
* * * 
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БОРОЈЕВИЋ,  мр   Драгица 
(Шабац  1944) 

Магистар билошких наука. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1963. године, а 
дипломирала на ПМФ у 
Београду, одсек биологија 
1967. године. Одбранила је 
магистарски рад на 
матичном факултету, а бави 
се научно-истраживачким 
радом у области биолошких 
наука. Од 1968. до 1988. 
године радила је у ИНЕП-у 
у Земуну, у одељењу за 
радијациону 
имунобиологију.  

Објавила је неколико 
стручних радова, чланака и 
анализа из домена свог 
рада. Данас живи у Канади 
и ради у Лабораторијском 
центру за контролу болести 
у Отави.  

 
 

* * * 
 

БОРОЈЕВИЋ,  мр  П етар 
(Земун  1946) 

Магистар електро-
техничких наука. 

Земунску гимназију 
завршио је 1965. године, а 
на Електро-техничком 
факултету у Београду 
дипломирао је 1970. 

Радио је у Електронској 
индустрији и као члан 
групе истраживача награђен 
је Октобарском наградом 
Београда 1977. године за 
заједничко дело "Елекронске 

телефонске централе малог 
капацитета".  

Објавио је више научних 
радова из области 
телефоније и телефонских 
комуникација у земљи и 
иностранству. 

Магистрирао је на ЕТФ у 
Београду. 

Живи и ради у Отави, 
Канада, на положају члана 
научног тима у Нортел 
технологу. 

У САД-у пријавио три 
патента. Бави се развојем 
софтвера за јавне 
телефонске централе. 

 
 

* * * 
 
 

БОШКОВИЋ,  др   Снежана 
(Београд   1941)  

Научни саветник. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1960. године, а 
дипломирала на Технолошко-
металуршком факултету у 
Београду 1965. године на 
Катедри за органско 
хемијску технологију.  

Ради на институту за 
нуклеарне науке у Винчи од 
1967. Докторску 
дисертацију радила је у 
Макс-Планк институту у 
Штутгарту где је боравила 
као стипендиста Фондације 
Александарфон Хумболдт, а 
одбранила је докторску 
тезу на Универзитету у 
Београду 1980. године. Од 
звања асистента преко 
научног сарадника, вишег 
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научног сарадника 1990. 
године достигла је звање 
научни саветник.  

Од 1993. године је шеф 
Одељења за керамику у 
лабораторији за 
материјале. Публиковала је 
у домаћим и међу-народним 
часописима и презентовала 
на домаћим и међународним 
конференцијама преко 150 
научних радова.  

Као експерт СИВ-а за 
неоксидну керамику 1986. 
године учествовала је у 
преговору владиних 
делегација Италије и 
Југославије о могућности 
сарадње у области 
материјала.  

На позив Европског 
парламента представљала је 
Југославију на састанку 
посвећеном материјалима.  

Члан је Српског 
хемијског друштва и 
Америчког керамичког 
друштва. 

 
 

* * *  
 

БУГАРИНОВИЋ,    Љубомир 
(Београд   1880 -                       

) 

Виши саветник. 
Матурирао је у Земунској 

гимназији 1899. године. На 
Шумарској академији у 
Загребу дипломирао је 
1902.  

Службовао је у државним 
шумаријама властелинства у 
Славонији, а затим код 

Банске управе у Новом Саду 
као виши саветник. 

 
* * * 
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БУРСАЋ,  др   Слободан  
(Плавно код Книна  1946) 

Генерал-мајор. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1965. године и 
Ваздухопловно-техничку 
академију у Београду. 
Завршио је Електро-
технички факултет у 
Београду 1972. године. 
Ради у јединицама РВ и ПВО 
до 1971. године, када 
прелази на рад у 
Ваздухопловно-техничку 
управу Савезног 
секретаријата за НО. У 
току рада учествовао је на 
више студија и пројеката 
на нивоу ВТУ. 

Магистарски рад одбранио 
је 1992. из подручја 
микроталасне технике, а 
докторску дисертацију 
1996. године. 

Данас је начелник Војне 
академије техничке службе 
у Београду.  

 
* * * 
 

БУКОВАЛА,   Јован 
(Београд   1871 - 1945) 

Начелник у Министарству 
шума и рудника. 

Земунску гимназију 
завршио је 1888. године. 
Студије шумарства завршио 
је у Бечу, на Боден 
култури 1894.  

Радио је као шеф шумских 
управа у Србији, затим као 
виши инспектор у 
Министарству народне 

привреде, а затим као 
начелник у Министарству 
шума и рудника. Био је 
активан члан стручних 
шумарских удружења, писац 
више стручних чланака и 
уредник "Шумарског 
гласника" 1912-1914. 
године. 

 
* * * 

 
БУРГ,    Бохумир 
(Вишковац, Чехословачка    1909 - 

Земун   1995) 

Судија, адвокат и 
културни радник Земуна.  

Породица Роберта Бурга 
се из Чехословачке, преко 
Сарајева, доселила у Земун 
1926. године. Бохумир Бург 
наставља школовање у 
Земунској гимназији и 
матурира 1929. Правни 
факултет у Београду 
завршио је 1930. и 
докторирао права 1938. 
године, а потом полаже 
судијски и адвокатски 
испит.  

Један је од оснивача 
Југословенског академског 
певачког друштва (ЈАПД) у 
Земуну, 1930. године. ЈАПД 
је имало велику улогу у 
друштвено-просветном и 
културноуметничком развоју 
Земуна. 

За време Другог светског 
рата ступио је у команду 
Калничког подручја у 
Великом Погањцу код 
Копривнице и био заробљен 
и затворен у Дарувару. Рат 
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завршава као борац Седме 
војвођанске бригаде. 

После Другог светског 
рата био је ВД Секретар 
Војног суда, затим 
Секретар Народног суда у 
Земуну, да би после био 
изабран за првог 
послератног председника 
Среског суда.  
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В 

 

ВАСИЉЕВИЋ ,  др    
Светислав 

(Земун   1915) 

Редовни професор 
Шумарског факултета. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1932. године. 
Дипломирао шумарство у 
Земуну 1939. године. 
Службовао је у Сарајеву, 
Бања Луци, у Министарству 
шумарства Србије, а од 
1946. је најпре асистент, 
а затим наставник у свим 
звањима до редовног 
професора Шу-марског 
факултета. 

Докторирао је на 
Шумарском факултету у 
Загребу 1951. 

Писац је више научних 
радова као и уxбеника из 
анатомије и грађе дрвета. 

 
 

* * * 
 

ВИЋЕНТИЋ ,   др   Милић 
(Раданковић 1910) 

Завршио је Земунску 
гимназију 1930. године. 
Дипломирао Шумарство у 

Земуну 1935. године. 
Службовао је у шумарским 
организацијама у Босни, 
Славонији и Србији 
(Ивањица , Ужице) у 
Шумарском институту , 
Привредној комори и др. 

Докторирао је, члан САНУ 
од 1968. године из области 
генетике у шумарству. 
Написао је низ научних и 
стручних радова. 

 
 

* * * 
 

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ,   
Светислав 

(Војка   1914) 

Матурирао је у Земунској 
гимназији 1933, а 
дипломирао је 1938. године 
шумарство у Земуну. 

Службовао је на Бељу, у 
Босни и више шумарских 
организација у Србији, а 
од 1964. до 1979. године 
ради у републичком органу 
за шумарство у Београду у 
звању вишег саветника. 

Објавио је више стручних 
радова из области шумске 
привреде, а бави се 
историографијом шумарства 
Србије и сарађује у 
стручним часописима, 
зборницима и 
енциклопедијама из области 
шумарства. 

 
* * * 
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ВЛАШИЋ,   Драгиња 
(Војка  1928) 

Академски сликар. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1948. године. а 
Академију ликовних 
уметности, у Београду у 
класи професора Зоре 
Петровић, 1956. године. 
Обавила је студијска 
путовања у Венецији, 
Милану, Паризу и Минхену. 
Члан је УЛУС-а и ЛАДЕ. 
Имала је осам самосталних 
изложби и више пута је 
заједнички излагала своје 
радове у оквиру сликарских 
удружења. 

Вредно је истаћи оцену 
Хенри Мура, који је њене 
радове окарактерисао као 
необичне и врло добре, као 
и Катарине Амброзић, 
познатог ликовног 
критичара, која је високо 
оценила њену прву 
самосталну изложбу 1959.  

Сликарство Драгиње 
Влашић има одредницу 
неосимболизма. 

 
* * * 

 
ВРХОВШЕК,  др  Мирослав 
(Београд   1941) 

Дипломирани правник, са 
правосудним испитом, 
доктор правних наука, 
судија Савезног суда 
Југославије. 

Земунску гимназију 
завршио у генерацији 1960. 
године. Дипломирао је на  
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Правном факултету 
Универзитета у Београду 
1965. год., правосудни 
испит положио 1967. 
године. Магистрирао 1972. 
године. Године 1990. 
стекао је степен доктора 
правних наука и на истом 
факултету, на катедри 
Кривичног права, сарађује 
као спољни сарадник. 

Објавио је двадесет пет 
књига и монографија и 
двеста осамдесет радова у 
стручним часописима и 
публикацијама међународног 
и националног значаја из 
области привредних 
преступа, кривичног, 
грађанског, привредног и 
управног права. 

Као стручњак за област 
привредних преступа 
изабран је за члана 
Савезног већа и за члана 
Комисије Савезне Владе. 
Члан је и председник већа 
Суда части при привредној 
комори Србије. Члан је 
експертске групе при 
Министарству привреде 
Републике Србије која ради 
Пројекат за сузбијање 
криминалитета у Србији. 

Члан је већег броја 
редакција стручних 
часописа: "Право-теорија и 
пракса" у Београду и Новом 
Саду. 

Прошле, 1997, године на 
Институту за политичке 
студије стекао научно 
звање- виши стручни 
саветник. 

 
 

* * * 
 

ВУЈИЧИЋ,   Петар 
(Земун,   1939-  1993) 

Писац, преводилац 
Завршио је Земунску 

гимназију 1950, а студије 
славистике на Филолошком 
факултету у Београду 1954. 
године. Био је познавалац 
више страних, посебно 
словенских језика. Као 
стипендиста, дуже време 
боравио је у Пољској и 
Чехословачкој и постао 
добар познавалац 
књижевности тих земаља. 

Преводио је доста 
страних писаца и лично 
познавао све ауторе. Са 
свима је до краја живота 
остао у преписци и 
непосредним контактима. 
Врло је плодан писац и 
преводилац. Превео је око 
100 књига и око 2000 
прилога које је објавио у 
разним часописима и на 
трећем програму радио 
Београда, Загреба и 
Сарајева. Превео је готово 
целокупну пољску 
послератну драмску 
продукцију. Помагао је и 
сарађивао са многим нашим 
писцима млађе и средње 
генерације. Преводима је 
обогатио нашу књижевност и 
културу, а и друге културе 
нашом књижевношћу. 

 
* * * 

 



 32

ВУЈЧИЋ ,  др   Владимир 
(Београд   1941-1977 ) 

Доцент, научни  сарадник 

Завршио је Земунску 
гимназију 1960, а 
дипломирао 1963. године на 
Технолошком факултету у 
Београду. Магистрирао је , 
а потом докторирао на 
истом факултету. 

Радио је у Институту за 
хемијска, технолошка и 
металуршка испитивања као 
асистент. 

Изабран је 1964. године 
за асистента на 
Технолошком факултету, а 
1974. године за научног 
сарадника. 

Завршио је Медицински 
факултет 1975. године. 

 
* * * 

 
Академик Вулетић ШУТИЋ,  
др  Марија 
(Свети Петар  1929) 

Професор 
Завршила је Земунску 

гимназију 1948, а 
дипломирала је на 
Пољоприв-редном факултету 
у Земуну 1953. године. 
Специјализацију из 
микробиологије обавила је  
у заводу за микробиологију 
Пољопривредног факултета 
1954. и 1955. године. 

Докторску дисертацију са 
темом: "Односи и улога 
појединих група 
микроорганизама у току 
зрења качкава-ља" , 

одбранила 1964. године , 
на Пољо-привредном 
факултету у Земуну. За 
доцента за предмет 
Технолошка микробиологија 
сточних производа изабрана 
је 1968. године. 

Објавила је као аутор и 
коаутор преко 140 научних 
радова у домаћим и 
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 страним часописима. Члан 
је Америчког биолошког 
друштва и Њу-јоршке 
академије наука. 

 
* * * 
 

Вуњак     НОВАКОВИЋ ,  

др  Гордана, 
(Београд   1948) 

Редовни професор 
Технолошко-металуршког 
факултета у Београду, 

Завршила је Земунску 
гимназију 1967. године. 
Технолошко-металуршки 
факултет - хемијско 
инжењерство завршила је 
1972. године, Магистрирала 
је 1975. године, а 
докторирала 1980. године. 

На матичном факултету 
радила је као истраживач, 
асистент, доцент, ванредни 
и сада редовни професор. 
Гостујући је професор и 
истраживач на Технолошком 
институту у Масачусецу од 
1992. године. Члан је више 
професионалних и 
академских удружења у 
Србији и САД-у. Аутор је 
преко 80 научних радова и 
поглавља у књигама, око 85 
предавања и саопштења на 
научним скуповима. 
Добитник је многих 
признања и награда- 
најважније су: Привредне 
коморе Београда за 
магистарску тезу 1975. 
године, Октобарска награда 
Београда за дипломски рад 
1972. године, Студијски 

боравак у Немачкој 1977. 
године. 

Сада се налази у Америци 
на пројекту опремања 
свемирске станице, 
одговорна за научне 
аспекте развоја уређаја за 
културе ћелија и ткива 
ради добијања ткива за 
имплантацију, а користе се 
и за фармаколошка и 
физиолошка испитивања.  

 
* * * 

 
ВУЧИЋ  ,  Александар 
(Београд   1970) 

Дипломирани правник. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1988. године, а 
Правни факултет у Београду 
1994. године. 

Награђиван је на Правном 
факултету као један од 
најбољих студената. Био је 
на стручном усавршавању у 
Брајтону . 

Посланик је Народне 
скупштине Републике Србије 
и  Савезне народне 
скупштине. 

Са 28 година најмлађи је 
министар у влади Републике 
Србије у историји српског 
парламентаризма. 
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Г 
ГЛАВЕНДЕКИЋ,   мр   

Милка 
(Парамије   1960) 

Доцент Шумарског 
факултета 

Завршила је Земунску 
гимназију 1979, а 
дипломирала на Шумарском 
факултету у Београду 1983. 
године. 

Дипломски рад јој је 
награђен Октобарском 
наградом града Београда. 

 
* * * 
 

ГЛУМАЦ,   Ђорђе 
(Земун   1891-1939) 

Професор, песник 
 Ђорђе Глумац је 

Земунску гимназију завршио 
1912. године, а Филозофски 
факултет (књижевност) 
1916. године. 

По завршетку студија 
предаје књижевност у 
Земунској гимназији. Поред 
педагошког рада писао је 
поезију. Као професор и 
педагог оставио је 
изузетан траг. Многе 
генерације његових ученика 
дуго и често говоре о 

његовом педагошком 
сензибилитету са врсним 
поштовањем. Важио је , 
судећи по дубини сећања, 
за једног од најомиљенијих 
професора. 

Био је узор надареним 
ученицима и путоказ како 
из себе треба црпети снагу 
речи, јер је у поезији, а 
и у свом поетском делу 
акцентирао младалачку 
снагу, бунт ,занос кроз 
неромантичарску поетску 
скицу. 

Објавио је више збирки 
песама, богатих 
разноврсним мотивима. 
Једна од првих је збирка 
"Уснули немири", кроз коју 
открива себе, свој лирски 
таленат и снагу. 

Поезија Ђорђа Глумца 
побудила је интересовање 
италијанског критичара 
Умберта Урбанија, који у 
часопису "Ла Фиера 
Литерарија" 1927. године, 
уз коментар, његову песму 
"Подне у шуми", проглашава 
најбољом песмом 
југословенске књижевности. 

 
* * * 
 

ГЛУМАЦ,  др   Станислав 
(Земун  ,1952) 

Генерални директор 
РО"Икарбус" 

Земунску гимназију 
завршио је 1971. године, а 
Машински факултет 1979. 
године. Докторирао је на 
матичном факултету. 
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Члан је Југословенског 
друштва за моторе и 
моторна возила. 

 
* * * 
 

Голубовић , ПЕШИЋ  др  
Загорка 

(Дебрц  1930) 

Редовни професор 
Филозофског факултета у 
Београду. 

У Земунској гимназији 
завршила је  осми  разред 
и матуру 1948. године. 
Уписала је студиј 
Филозофије у Београду 
1948., а дипломирала 1952. 
Радила је као професор 
филозофије у Земунској, а 
затим у  Четвртој 
београдског гимназији. На 
Катедри за филозофију 
Београдског Универзитета  
изабрана је за асистента 
1950. године, и на истом 
факултету одбранила 
докторску тезу  1962. 
Постала је доцент за 
предмет социо-културна 
антропологија. Боравила је 
у Енглеској две године као 
стипендиста британског 
савета на Нотинген 
универзитету.  

Ванредни професор 
филозофског факултета 
постала је 1969. године. 

 Године 1975. 
суспендована је са 
Универзитета из политичких 
разлога.  

Боравила је као 
гостујући професор по 
Европи и Америци до1981. 

године, када је поново 
добила место на 
Универзитету у Београду, у 
Центру за филозофију и 
друштвену теорију, 
Института друштвених наука 
, као научни савет- 
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ник. На Филозофском 
факултету у Београду је 
поново од 1990. редовни 
професор.  

Објавила је следеће 
књиге: "Антропологија као 
друштвена наука"; "Проблеми 
савремене теорије 
личности"; "Човек и његов 
свет"; "Породица као људска 
заједница"; "Стаљинизам и 
социјализам"; "Криза 
идентитета савременог 
југословенског друштва".  

На факултету је била шеф 
Катедре за 
Интердисциплинарни 
постдипломски студиј 
антропологије. Сада је 
запослена на Институту за 
филозофију и друштвену 
теорију у Београду на 
истраживачким пројектима.  

Била је главни уредник 
часописа "Гледишта"; 
"Филозофија" и међуна-
родног часописа "Социолошка 
истра-живања". 

ГУДАЦ,  др  Жарко 
(Ковин   1934) 

Професор Факултета 
политичких наука у 
Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1954. године, а 
Филозофски факултет 
Универзитета у Београду 
1959. Докторирао је на 
ФПН-у 1970. године.  

Објавио је више научних 
и стручних радова из 
предмета Историје 
цивилизације и Историје 
политичких доктрина и 
Историје новинарства. 
Учесник је многих научних 
симпозијума и скупова, и 
активни је сарадник др 
Алберта Вајса. 

Аутор је више од десет 
књига, уxбеника, 
монографија, многобројних 
чланака и есеја у научној 
публицистици. Радови су му 
превођени на руски, 
мађарски, бугарски и 
македонски језик. 
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Д 
ДАБИЖИЋ,  Миодраг 
(Београд   1922) 

Просветни и музејски 
радник. 

После Земунске гимназије 
1943. године завршио је 
Вишу педагошку школу и 
Филозофски факултет у 
Београду. Радио је као 
професор у земунским 
школама, а затим као виши 
кустос и управник у 
Завичајном музеју. Пише 
радове и прилоге  о 
прошлости Земуна и они су 
објављени у издањима 
установа, монографијама 
(Србија,; Војводина;  
Земун)  зборницима, 
споменицама. 

 Објављени наслови су 
му: Земун до 1918; Седам 
миленија Земуна; Успомене 
на хеленску колонију и 
двадесетак прилога у 
Годишњаку града Београда. 
У циљу заштите споменичког 
наслеђа написао је низ 
чланакаа о споменицима 
културе. 

За стручну и друштвену 
делатност добио је писана 
признања међу којима су 
Октобарска награда Земуна 

и златна значка КИЗ Србије  
и Туристичког савеза 
Београда. Почасни је члан 
Друштва ликовних и 
примењених уметника 
Земуна. 

 
* * * 
 

ДАВИДОВИЋ,  др  Лазар 
(Земун  1958) 

Асистент  Медицинског  
факултета 

Земунску гимназију је 
завршио 1977. године, а  
Медицински факултет у 
Београду 1983. године.  

Од 1985. године запослен 
је на Институту за 
кардиоваскуларне болести 
КЦС. 

Постаје први 
субспецијалиста васкуларне 
хирургије у Југославији 
1994. године. 

Докторирао је 1995. 
године. 

Од 1993. године је 
Начелник одеље-ња на 
Институту за 
кардиоваскуларне болести 
КЦС. 

Звање асистента на 
Медицинском факултету 
добија 1994. године. 

Члан је Председништва 
хируршке секције и 
секретар Секције за 
енгиологију и васкуларну 
секцију Српског лекарског 
друштва. Члан је Европског 
удружења за васкуларну  и 
Међуна-родног удружења за 
кардиоваскуларну 
хирургију. 
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Први је аутор 
монографије "Анеуризме 
поплитеалне артерије", и 
коаутор у књизи "Клиничка 
анатомија". објављених у 
међународним часопи-сима. 

 Године 1997. године 
учествовао је у операцији 
пресађивања трбушне 
артерије први пут код нас. 

Ове 1998. године борави 
у Кини на позинв проф. 
Ванга. Одржао је три 
стручна предавања, а затим 
у Пекиншкој  
универзитетској  болници 
санирао специјалном 
хируршком, техником 
гангрену на нози кинеског 
пацијента.  

 
* * * 
 

ДЕЛИЋ,  Вукашин 
(Земун,  1905) 

Асистент на Шумарском 
факултету 

Завршио је Земунску 
гимназију 1924. године. 
Дипломирао је на Пољо-
привредном факултету у 
Београду 1928. године. 
Службовао је код шумско-
индустријских предузећа у 
Босни, а од 1937. до 1941. 
године асистент при 
катедри за искоришћаавање 
шума и механичку прераду 
дрвета. Био је на дужим 
специјализацијама у 
шумарским и дрвно-
индустријским институтима 
Француске, Енглеске и САД. 

Аутор је више научних 
радова из области 

механичке и хемијске 
прераде дрвета, 
технологије дрвета и 
стручних приказа о 
шумарству поменутих 
земаља. 
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ДИМИТИЈЕВИЋ, Жарко 
(Будимпешта, 1908) 

Инжењер  шумарства 
Завршио је Земунску 

гимназију 1926. године. 
Дипломирао шумарство на 
Пољопривредно-шумарском 
факултету у Београду 1932. 
године. Службовао је у 
шумарским организацијама 
Славоније и Срема , а 

после ослобођења у 
републичким и савезним 
органима и 
организацијама.. 

Истакао се као солидан 
шумарски сртучњак и аутор 
запажених шумарских 
уxбеника, приручника и 
стручних чланака и 
експертиза. 
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Ђ 
Ђорђевић   ЦИГАНОВИЋ,  

Јованка 
(Земун, 1954) 

Архитекта 
Завршила Земунску 

гимназију 1972, а 
Архитектонски факултет 
1976. године. 

Током студија, а и после 
дипломирања учествовала је 
као члан ауторских тимова 
на бројним архитектонским 
југословенским и 
међународ-ним конкурсима 
где је добила преко 20 
награда, од чега 11 првих. 

На првом Урбанистичком 
салону 1991. у категорији 
урбанистичких пројеката, 
конкурса и реализације 
добила је награду  Салона. 

Члан је САСА, УУСА и 
УЛУПУДУСА. 

 
* * * 

 
ЂУКИЋ   др   Мирко 
(Београд, 1944.) 

Професор  универзитета  

Завршио је Земунску 
гимназију 1962. године. 

Пољопривредни факултет 
завршио је у рекордном 
року као први у 
генерацији. Од 1974. 
године изабран је за 
асистента за предмет 
Технологија дувана на 
Институту за прехрамбену 
технологију и биохемију, 
Пољопри-вредног факултета 
у Земуну. Звање доктора 
прехрамбених и технолошко-
биохемијских наука стекао 
је 1975. године. За шефа 
Катедре за технологију 
ратарских производа 
изабран је1978., као 
најмлађи шеф катедре у 
Југославији. Предавао је и 
на другим факултетима у 
земљи и иностранству. 

Објавио је преко 50 
научних радова од којих су 
многи наведени у едицијама 
Америчког биографског 
института и 
Интернационалног 
биографског центра-Кембриx  
"Ко је ко" 

Објавио је 4 уxбеника. 
Амерички биографски 
институт му је 1994. 
године доделио научно 
признање "Човек године". 
Исти институт га је 
номиновао јуна 1997. 
године за доделу признања 
"Човек деценије". Добитник 
је две повеље. 
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Ж  
 
ЖАРКОВИЋ,   мр    

Пантелија 
(Бољевци , 1906 ) 

Шумарски  инжењер 
Матурирао је у Земунској 

гимназији 1926, а 
дипломирао је шумарство на 
Пољопривредно-шумарском 
факултету у Загребу 1931. 
године. 

Службовао је у шумским 
управама у Срему.  Био је 
управник Националног парка 
Фрушка Гора у Сремској 
Каменици.  

 
* * * 

 
Академик ЖИВАНОВИЋ, др 

Србољуб 
(Сарајево, 1933) 

Завршио је Земунску 
гимназију 1952, а 
дипломирао је на  
Медицинском факултету у 
Београду 1959. године. 
Оснивањем Медицинског 
факултета у Новом Саду 
прелази на тај факултет и 
ради код академика Синише 
Радојевића као асистент. 
Докторску дисертацију  

Медицинских наука одбранио 
је у Новом Саду 1964. 
године, и тада постаје 
најмлађи доктор 
медицинских наука у земљи. 
Научни интерес га води у 
Источну Африку где бива 
постављен за наставника 
анатомије и антропологије 
на Медицинском факултету 
Универзитета  у  Кампали . 

Универзитет у Лондону га 
је 1968. године изабрао за 
професора Анатомије у 
најстаријој болници и 
Медицинском колеxу 
(болница Светог 
Бартоломеја, основана 
1123. године).  

Током свих тих година 
врши теренска истраживања 
у земљи, на подручју Раса, 
Ђердапа, Војводине, 
Београда,  Ниша, 
Пожаревца, Ариља итд. 
Открио  је најстарије 
остатке скелета 
праисторијских људи у 
нашој земљи, у Житишту и 
Бачком  Петровцу. Још 
давне 1964. године, проф. 
Живановић је био члан 
Државне комисије 
антрополога која је 
испитивала остатке жртава 
хрватског геноцида над 
Србима у концентрационим  
логорима у Јасеновцу и 
Градишки. Проучио је и 
остатке скелета више 
историјских  личности код 
нас и у свету. 
Најпознатији су му радови 
о  краљу Урошу    краљу 
Владиславу, цару Душану, 
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деспоту Стефану Лазаревићу 
итд. 

Објавио је више књига и 
уxбеника . Најпознатија му 
је књига: ″Болести древних 
људи″  издата у Њујорку и 
Лондону 1982.  (превод на 
српски језик издала је СКЗ 
1984. године). Његов 
уxбеник анатомије и 
физиологије за средње 
медицинске школе доживео 
је више десетина издања на 
српском као и на страним 
језицима. Запажене су и 
књиге: Остеологија и 
Антропологија, 
Кинезиотерапија, Менискуси 
колена и његове везе  итд. 

Професор Живановић  је 
један од оснивача 
Института за проучавање 
Словенске цивилизације и 
Европског института за 
проучавање древних Словена 
у Лондону . 

 
* * * 

 
ЖИВКОВИЋ,  др  Зоран 
(Београд, 1948) 

Професор  универзитета 

Завршио је Земунску 
гимназију1968. године. 
Филолошки факултет завршио  
је у Београду . На 
матичном факултету у 
Београду докторирао је 
1982. године. 

Власник је и главни 
уредник Издавачког атељеа  
″Поларис″ од  1982. године. 
Радио је као уредник у 
Издавачком предузећу  

″Југославија″  и  
″Просвета″. Уредник и 
водитељ више ТВ емисија из 
области научне фантастике. 

Превео је око 64 романа 
и 4 књиге приповедака. 
Аутор је једног романа и 
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 преко 300 студија, есеја, 
критика, приказа и 
коментара  међу којима су 
запажени: докторска теза  
″Савременици будућности″,  
″Звездани екран″,  ″Први 
контакт″,  ″Огледи у 
научној фантастици″,  
″Четврти круг″,  
″Енциклопедија научне 
фантастике″, преводи књига: 
″Лева рука таме″, ″Човек 
празне шаке″,  ″2001-
Одисеја у свемиру″ итд. 

Добитник је награде за 
превођење научне 
фантастике ( Белгија и  
Италија).  

 
* * * 
 

Живковић   ЦВЕТКОВИЋ,   
Славка 

(Стари Пављани, 1914 ) 

Професор. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1939, а 
књижевност 1943. године у 
Београду. Радни век 
провела је у Земуну на 
изборним функцијама 

Била је директор ОШ ″Гоце 
Делчев″  у Земуну пуне 23 
године. Поред низа 
друштвених обавеза у 
здравству, просвети, 
култури и ватрогасној  
чети, сарађивала  је у 
локалним часописима.  

Као дугогодишњи директор 
ОШ  ″Гоце Делчев″, у врло 
скромним материјалним 
условима, успела је да 
Школа заузме истакнуто 

место по образовним и 
васпитним резултатима.  
Организовала је 
међушколску сарадњу са 
школама из три републике 
летовалиште, часопис те 
бројне запажене 
ваннаставне активности у 
општини и граду, које су 
елиминисале, уз целодневни 
боравак ђака у школи, 
проблеме васпитне запуште-
ности. Године 1963. 
додељено јој је звање 
педагошког саветника. 

Носилац је више 
одликовања, награда и 
друштвених  признања. 

 
* * * 

 
ЖИГИЋ,   Ђорђе, 
(Земун,  1920  -  Земун, 1964) 

Матурирао је у Земунској 
гимназији 1939, а 
дипломирао на Машинском 
факултету у  Београду 
1944. године. 

Професија:  пилот и 
конструктор авиона у 
Војном институту Жарково и 
првак државе у 
моделарству. Члан Аеро-
клуба у Београду. 

 
* * * 

 
Жигић ТИЉАК,  др  

Катарина 
(Земун, 1923) 
Завршила Земунску 

гимназију 1941. године. 
Студирала медицину и 
специјализирала 
педијатрију у Загребу. 
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Похађала течајеве 
уметничке керамике при 
друштву уметника примењене 
ликовне уметности у 
Загребу. По одласку у 
пензију  бави се и даље 
моделова-њем уникатне  
керамике, као аматер. 

Имала је две самосталне 
изложбе у Земуну у и три у  
Бачкој Паланци  где и сада 
живи.  
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З 
 

ЗЕЛИЋ,  др   Обрад 
(Жегар,  1946 ) 

Редовни професор 
Стоматолошког факултета. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1965, а 
Стоматолошки факултет у 
Београду  дипломирао први 
у генерацији 1970.године. 
Докторирао је 1979.године. 
Специјалистички испит из 
области болести уста и 
зуба положио је на 
матичном факултету 
1982.године. 

Држао је комплетну 
наставу и на другим 
факултетима из 
пародонтологије и оралне 

медицине код нас и у 
иностранству. 

Написао је преко 170 
научних и научно-стручних 
радова од којих је 45 на 
страним језицима, 
првенствено на енглеском 
језику. Руководилац је и 
сарадник у више научних 
пројеката Републичке 
заједнице науке Србије. 

Учествовао је у писању 
Монографије у издању 
Научне књиге. Ова  
Монографија прихваћена је 
као уџбеник за 
постдипломску наставу на 
Стоматолошким факултетима 
у Југославији из области 
пародонтопатије. Писао је 
више уxбеника за потребе 
средњег, вишег и високог 
школства. 

Члан је Српског 
лекарског друштва од 
1971.године. 

Аутор је више патената и 
проналазака. Активно са 
бави и сада истра-живачким 
радом. 

Додељен му је почасни 
докторат наука Медицинског 
Универзитета у Јеревану 
1975-1977. 
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И 
ИВАНИЋ  , др  Душан 
(Губавчево  Поље- 1946 ) 

Редовни Професор 
Филолошког факултета у 
Београду 

Завршио је Земунску 
гимназију 1965, а 
Филолошки факултет 1970. 
године. Радио је у 
Институту за књи-жевност и 
уметност у Београду ,а 
затим прешао на Филолошки 
факултет на место 
асистента. Докторирао је 
на тему Забавно-научна 
периодика српског 
реализма. Од асистента до 
редовног професора на 
Филолошком факултету 
прошао је пут од 1979 до 
1997. годоне. Уредник је 
часописа " Књижевна 
теорија". 

Др Иванић је аутор више 
књига: "Српска приповетка 
између романтике и 
реализма" и "Забавно-поучна 
периодика српског реализма" 
и  Књижевност Српске  
крајине .Објавио је две 
збирке студија: "Модели 
књижевног говора" и "Облик 
и вријеме". 

Душан Иванић је 
приредио, поред осталог" 
Сабрана дела Ђуре Јакшића" 
и књиге: " Спевови Ђорђа 
Марковића Кодера " , затим 
" Мемоарску прозу 18. и 19 
века"И" Сербијанку Симе 
Милутиновића Сарајлије" 

 
* * * 
 

ИВАНИШЕВИЋ,  др   Сава 
(Нови Сад, 1940 ) 

Специјалиста медицине 
рада. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1958.године, а 
Медицински факултет у 
Београду 1965.године. 

Од 1984.године је 
начелник Диспанзера 
медицине рада у Земуну, 
где је стручни руководилац 
лекара специјалиста у 12 
пунктова Диспанзера. 

Докторирао је 1988. 
године из области нове 
науке-ергономија. 

 
* * * 
 

ИГЊАТИЋ,  др   Душан 
(Земун,1936) 

Професор, грађевински 
инжењер. 

Унук је Симе Игњетића, 
једног од првих 
грађевинских инжењера у 
Србији, који је доградио 
крило Земунске гимназије. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1954. године. 
Дипломирао је на 
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Грађевинском факултету 
1959.године. У 
иностранству је докторирао 
1966. године и добио 
титулу "Пхилосопхy Доцтор ин 
Тецхнологy". 

Са Грађевинског 
факултета у Београду 
поново одлази у 
иностранство када се 
запослио код  ИБМ-а, 
познате америчке 
рачунарске фирме. 

Душан Игњатић је први у 
бившој Југославији 
применио ИБМ велике 
рачунаре за пројектовање 
аутопутева, мостова и 
неких хидродинамичких 
конструкција. Касније је 
пријавио и одбранио нову 
докторску дисертацију, 
овог пута у земљи, 1980, 
јер је компјутерски 
доказао да челичне 
конструкције изложене 
загревању, не дилетирају 
по закону који су до тада 
важили, нарочито ако оне у 
великој мери одступају од 
праволинијског облика. 

На основу научних радова 
који су имали утицај на 
развој целе научне 
области, Душан Игњатићу је 
1985.године од Републичке 
комисије додељено звање 
Научни саветник у рангу 
редовног професора 
Универзитета, а највиши 
ранг је достигао 
1993.године када је од 
Савезног министарства за 
науку, технологију и 
развој, именован за 
експерта у области 

грађевинског инжењерства и 
информационих технологија.  

 
* * * 

 
ИЛИЋ ,   др   Вукашин 
(Земун,1949 ) 

Привредник 
Завршио Земунску 

гимназију 1968.године. 
Дипломирао је 1973. Као 
одличан студент на 
Економском факултету у 
Београду. Магистрирао је 
1981. године на Економском 
факултету у Београду, а 
докторирао 1987. на 
Пољопривредном факултету у 
Београду. 

Од децембра 1997.године. 
је извршни директор 
Пословног удружења 
примарних пољопривредних 
произвођача Југославије 
"Југоаграр" - Београд. 

Истраживач је маркетинга 
у  " ПКБ ИНИ Агроекономик"  
- Београд. 

Објавио је у стручним 
часописима из области 
аграрне политике, аграрне 
реформе и маркетинга 
(агробизнис) 50 научних и 
стручних радова, цитираних 
у домаћој и страној 
литератури. 

 
 

ИЛИЋ ,   Славољуб 
(Земун 1867- Београд 1952) 

Шумарски  инжењер. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1888, а у Бечу 
1892. шумарство и 
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агрономију 1894. године. 
После краће праксе у 
Аустрији, ради у Србији у 
шумарским управама, а 
затим до 1914. године у 
Министарство народне 
привреде. После учешћа у 
првом светском рату је на 
положају инспектора и 
вишег саветника 
Министарства шума и 
рудника. 

У периоду од 1930-40. 
радио је као овлашћени 
шумарски инжењер на 
уређивању и премеру шума у 
Санxаку и Црној Гори. 
Израдио је више значајних 
пројеката из области 
шумарства. 

Био је активан члан 
шумарских организација. 
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Ј 
 

 
ЈАНКОВИЋ,  Александар 
(Карловчић 1919) 

Доцент.  
Завршио је Земунску 

гимназију 1943, а шумарски 
факултет - 
дрвноиндустријски  смер 
1952. године/. Радио у 
Дрвном  комбинату у 
Сремској Митровици. 
Хонорарни је па стални 
наставник, професор и 
доцент. Од 1971. године 
директор ООУР Института за 
прераду дрвета. 

Објавио је 11 научно-
стручних радова. 

Добитник је више 
диплома, награда и 
одликовања. 

 
 

* * * 
 

ЈАНКОВИЋ, Будимир 
(Бешаново 1908) 

Шумарски  инжењер 
Завршио је Земунску 

гимназију 1926, а 
дипломирао је шумарство на 

Пољопривредном факултету у 
Београду 1930. године. 
Службовао је у управама у 
Срему а затим у Београду у 
Министарству шумарства и 
Шумарском институту као 
научни саветник. 

Дао је низ значајних 
радова и пројеката из 
области дрвне индустрије и 
рационализације у шумској 
производњи. 

 
* * * 

 
 

 

Јанчић   НЕДЕЉКОВ,  др  
Ружица 

(Крчедин, 1953) 

Доктор  медицинских 
наука. 

Земунску гимназију је 
завршила 1972, Медицински 
факултет у Београду 1977, 
а докторирала на истом 
факултету 1997. године. 

Од 1979. године ради на 
Институту за хематологију 
СЦС у Београду а од 1991. 
је у звању асистента 
Медицинског  факултета за 
предмет Интерна медицина. 

Као аутор или коаутор 
учествовала је у изради 67 
стручних радова, и са 
професорима и сарадницима. 

 
 

* * * 
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Јањетовић БОГДАНОВИЋ, 
Надежда 

(Земун , 1949) 

Културни  радник. 
Земунску гимназију 

завршила је 1968, 
дипломирала на Академији 
за позориште, филм, радио 
и ТВ 1968. године, а 1974. 
дипломирала је на 
Филозофском  факултету -
група филозофија. Од 1975-
78. године радила као 
уредник позоришног 
програма у Културном 
центру Панчево,Уметнички 
руководилац отвореног 
позоришта ДК  Студентски 
град - Нови Београд, 
уметнички директор 
Позоришта на Теразијама. 

Режирала је око 30 
позоришних представа, око 
150 драмских емисија на 
радију и пет ТВ емисија . 

Учествовала је на 
позоришним фестивалима у 
Авињону 1970. год. и 
Нансију 1979. 

Боравила је у Урбину 
1971. године у колонији 
младих уметника и у 
Лондону 1972. године. 

 
 

* * * 
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ЈАРАМАЗ,  др   Слободан 
(Београд,1952) 

Професор Машинског 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1971, а Машински 
факултет 1976. године. 

Постдипломске студије на 
Машинском факултету у 
Београду завршава на групи 
за војно машинство у јулу 
1979, а докторирао је 
1991. године такође на 
Машинском факултету у 
Београду са темом: Прилог 
проучавању простирања 
пламена кроз гранулирану 
средину. 

Од 1977. до октобра 
1992. године је радио у 
Сектору за класично 
наоружање Војнотехничког  
института у Београду. 
Прошао је сва истраживачка 
звања од истраживача 
сарадника до водећег 
истраживача. 

Од октобра 1992. године 
и данас ради на Машинском 
факултету у Београду као 
професор на предметима 
Унутрашња балистика и 
Конструкција пројектила на 
групи за војно машинство. 

Од октобра 1983. године 
до марта 1984. године 
боравио је на 
специјализацији у  
Краљевском колеxу  
(Лондон), код професора 
Спелдинга, са темом 
Моделирање двофазних, 
реагујућих струјања. 
Стипендирао га је Британки 

Конзулат. Од 1988. до 
1990. г. био је председник 
Председништва 
Југословенског комитета за 
експлозивне материје 
(ЈКЕМ). 

Своје научне и стручне 
резултате је објавио кроз 
109 радова у часописима 
међународног значаја, 
студијама за потребе 
Војнотехничког института. 

 
* * * 

 
ЈЕВТИЋ,  др   Љубиша, 
 (Ваљево, 1930) 

Професор Шумарског 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1949, а Шумарски 
факултет 1953. Магистрирао 
је 1968, а докторирао 
1970. године на матичном 
факултету. 

Ужа специјалност му је 
Бујични токови и ерозије и 
бетонске 
хидроконструкције, статика 
и технологија. Поред 
дужности редовног 
професора био је директор 
Образовног института 
(1973-79), декан Шумарског 
факултета у Београду 1983-
1985.г. Врло ангажован у 
стручном и научном раду. 
Аутор је пет књига, три 
научна пројекта, 80 
научних радова, 10 
студија, осам патената и 
15 пројеката. 

Носилац је  Плакете 
Шумарског факултета. 
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Као представник 
Југословенске владине 
комисије за радну 
арбитражу боравио је у 
Триполију 1977. године. 

 
* * * 
 

Јеленић   САВИЋ,  др   
Бранислава, 

(Земун, 1957) 

Професор Медицинског 
факултета у Београду. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1976, а 
Медицински факултет у 
Београду 1982. године. За 
постигнуте успехе у току 
студија награђена је са по 
две факултетске и 
универзитетске награде. У 
јулу 1984. године примљена 
је за асистента 
приправника за предмет 
Микробиологија и 
имунологија на Медицинском 
факултету у Београду, а на 
истом предмету је 1993. 
унапеређена у звање 
доцента и у том звању и 
сада се налази. 
Магистрирала је 1992. 
године, а 1994. 
докторирала. 

У току свог научно-
истраживачког рада 
објавила је већи број 
радова у иностранству као 
и у домаћим часописима и 
зборницима међународних и 
домаћих конгреса. Коаутор 
је у књизи Туберкулоза и 
Практикум из 
микробиологије за студенте 
медицине. 

У току 1991. године као 
стипендиста Шведске владе 
била је на стручном 
усавршавању на Одељењу за 
медицинску микробиологију  
Универзитета у Лунду 
(Шведска), а на истом 
одељењу радила је као гост 
истраживач у току 1996. и 
1997. године. 

 
* * * 
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ЈОВАНОВИЋ  ,  Антун 
(Земун, 1878- ) 

Шумарски  инжењер. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1897, а 
Шумарство у Бечу 1900. 
године. Службовао је 
највише у Хрватској на 
уређивању бујица и на 
уређивању шума Био је 
директор Дирекције шума у 
Загреб 1935. 

Аутор је више стручних 
чланака и пројеката за 
уређивање бујица и 
уређивање шума. 

 
* * * 

 
ЈОВАНОВИЋ  , Борислав 
(Сурчин, 1913) 

Шумарски  инжењер. 
Завршио  Земунску 

гимназију 1932, а Шумарски 
факултет у Земуну 1935. 
године. Радио је на 
оперативним радовима у 
шумарству, затим као 
професор средње шумарске 
школе у Сарајеву и Бања 
Луци, а затим у 
водопривредној 
организацији у Новом Саду. 
Објавио је више стручних 
радова из шумарства и 
водопривреде. Био је 
активан представник у 
друштвеним шумарским 
организацијама. 

 
* * * 

 

ЈОВАНОВИЋ,  др   Дијана 
(Београд, 1960) 

Асистент на Медицинском 
факултету у Београду. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1979, а 
Медицински факултет у 
Београду. Докторирала 
1997. године. 

Изабрана је за асистента 
Медицинског факултета 
1993. године за предмету 
Интерна медицина. 

До сада је објавила око 
60 публикација у домаћим и 
страним часописима. Члан 
је Светског, Европског и 
Југословенског удружења 
нефролога и Српског 
лекарског друштва. 

 
* * * 

 
ЈОВАНОВИЋ,  мр   Драган 
(Бања Лука, 1939) 

Дипломирани инжењер 
архитектуре. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1958, а 
дипломирао је на 
Архитектонском факултету у 
Београду 1963. године. 
Магистрирао на 
Архитектонском факултету у 
Београду 1979. године. 

Бавио се архитектонским 
проје-ктовањем више насеља 
и објеката широм Србије. 
Учествовао на многим 
међународним и домаћим 
конкурсима и  добитник  је 
више награда. 

Бавио се сликарством и 
графиком. 
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Члан стручних удружења: 
САС, САХ, ДАБ, ЦАДУА. 

 
* * * 

 
ЈОВАНОВИЋ  ,  Зоран 
(Нови Сад, 1938) 

Карикатуриста и редитељ 
цртаног филма. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1956. године. 
Аутор је више цртаних 
филмова(Застава, Правац, 
Модел ) и кратког филма  
Бомба.  

Учествовао је на многим 
ретроспективама у земљи и  
свету ( Њујорк , Тел  Авив 
, Јерусалим, Њу Делхи, 
Париз, Лондон, Сиднеј). 

За изузетно богат и 
плодан рад добио је низ 
значајних признања: Гран 
при за најбољи кратки филм 
на светском филмском 
фестивалу у Монтреалу, 
Златна палма на 
међународном фестивалу 
карикатуре у Бордигеру-
Италија, Златне медаље на 
Југословенском фестивалу 
документарног и 
краткометражног филма, 
Београду. 

Проглашен је за 
интернационалног 
карикатуристу 1983. године 
(асоцијација америчких 
карикатуриста коментатора, 
Торонто). 

Од 1984. године живи у 
Њујорку где предаје на 
Универзитету за филм, 
краткометражни филм и 
карикатуру. 

 
* * * 
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Јовановић    КУРЕПА,   
др  Јелена 

(Београд, 1939), 

Завршила је Земунску 
гимназију 1958 а 
дипломирала је на 
Природно-математичком 
факулету (хемија) 1962. 
године. Добија 
Универзитетску награду 
Студент генерације и 
дозволу за волонтерски 
истраживачки рад у 
Енглеској на Универзитету 
у Ливерпулу из области 
Физика јонизованог гаса. 
Бави се истраживањем на 
Универзитету у Јорку где 
је под руководством проф. 
др Хедла  завршила 
експериментални део своје 
докторске дисертације, 
коју, је одбранила на 
Београдском универзитету 
1972. године. 

Године 1973. изабрана је 
у звање научног сарадника. 
Од 1973. до 1985. 
руководилац је здруженог 
Југословенско-Америчког 
пројекта у оквиру којег је 
била на неколико 
студијских боравака у Јејл 
институту у Колораду, и 
НЕС институцији у САД. 

Члан је Друштва физичара 
Србије, Југословенског 
друштва физичара  
Европског друштва 
физичара, а 1991. на 
предлог ФОМ института  из 
Холандије, постала је и 
члан Интернационалног 
удружења истакнутих 
истраживача са 

регистрацијом у Америчком 
библиографском институту. 

Сада ради у Институту за 
физику у Земуну и 
руководилац је 
лабораторије за атомску 
молекулску и ласерску 
спектроскопију.   

 
* * * 
 

Јовановић ЛОНЧАРИЋ, 
Јованка 

(Шид, 1919) 

Професор . 
Завршила је Земунску 

гимназију  1938. године. 
Завршила је Факултет за 
физичку културу у  
Београду. 

Као педагошки радник 
била је запослена у 
Земунској гимназији Одсеку 
за просвету и културу СО 
Земун, као педагошки 
саветник за културу и 
физичку културу. 

Писац је више стручних 
радова и носилац  више 
значајних одликовања 
(Октобарске награде Земуна 
за рад на пољу физичке 
културе 1974). 

Током активног радног 
века оба-вљала је низ 
значајних стручних и 
друштвених  функција. 

Члан је Управе Клуба 
матичне културе у Земуну. 

 
* * * 
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Јовановић НЕСТОРОВ,  др 
Љубица 

(Бежанија 1937) 

Редовни професор руског 
језик на Машинском 
факултету у Београду. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1948. године, а 
Филозофски факултет у 
Београду 1953. године на 
коме је магистрирала и 
докторирала. 

Познавање комплетне 
проблематике наставе 
руског језика мотивисало 
је др  Љубицу Несторов да 
за многе наставне проблеме 
потражи решења у идејама и 
аргументима лингвистике 
(традиционалне и 
структуралне), 
психолингвистике, 
функционалне граматике, 
стилистике и наравно, 
методике наставе руског 
језика. 

Самостално или са 
сарадницима написала је и 
објавила Граматику руског 
језика за основну школу, 
16 уxбеника, шест радних 
свезака,  пет приручника 
за наставнике и  девет 
комплета аудитивних 
вежбања за магнетофон и 
касетофон. 

 
* * * 
 

Јовановић ДРАКУЛИЋ, др  
Мирјана 

(Земун, 1948) 

Професор Факултета 
организационих наука. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1967, а Правни 
факултет у Београду 1978. 
Докторирала је 1989. 
године. Од  1996. године 
је ванредни професор за 
предмете: Правне основе 
информационих система и 
Пословно право. 
Учествовала је на домаћим 
и међународним скуповима 
из области 
права,информационих 
система и технологије, 
менаxмента . Објавила је 
преко 
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100 стручних и научних 
радова. Зачетник је 
Компјутерског права, као 
нове гране права у 
Југославији. Њена књига 
Основи компјутерског 
права, објављена 1996. 
године прва је таква књига 
на српском језику. Поред 
радова везаних за 
Компјутерско право 
објавила је и бројне 
радове везане за правне 
проблеме Интернета. 

Године 1995.  делегирана 
је у име Савезног завода 
за информатику за рад на 
доношењу Закона о 
ауторском праву и сродним 
правима који се односе на 
заштиту рачунских програма 
и база података. 

Члан је Југословенског 
удружења за јавну управу и 
председник Одбора за 
информационе технологије у 
управи овог удружења. Члан 
је ЈУРИТ-а и Друштва 
информатичара Србије. Члан 
је Југословенског друштва 
за правну информатику.  

 
 

* * * 
 

ЈОВАНОВИЋ,   др   Петар 
(Београд 1932) 

 
Професор Рударско-

геолошког факултета у 
Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1951, а 
Рударско-геолошки факултет 
1957. године. Докторирао 

је на матичном факултету 
1964. године. 

Специјалиста за израду 
јамских постројења. 
Инжењер је  пројектант у 
РЕИК, Костолац, главни и 
одговорни пројектант у 
Рудникпројекту Београд. На 
факултету је од 1962. 
године као руководилац 
смера за подземну 
експлоатацију лежишта 
минералних сировина и 
израду подземних 
просторија. 

Аутор је  седам књига и  
пет научних пројеката. 

Добитник је више награда 
и призна-ња. Одликован је 
Орденом заслуга за народ 
са сребрном звездом. 

Боравио је на 
специјализацији у СССР-у и 
Великој Британији, 
Аустрији.  

 
 

* * * 
ЈОВАНОВИЋ,  др  Петар-

Бајин 
(Бежанија - 1932) 

Редовни професор 
Универзитета у Београду.  

Земунску гиназију је 
завршио 1951,  а Рударско-
геолошки факултет 1957. 
године. Докторирао је 
1964. на матичном 
факултету. У циљу 
усавршавања боравио је на 
многим иностраним 
рударским факултетима, 
академијама, фабрикама и 
рудницима. 

Од 1961. године прелази 
у наставу на Рударско-
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геолошкоом факултету. 
Предаје механику стена, 
опште рударске радове, 
израду јамских просторија. 
Оснивач је Смера за израду 
подземних просторија и 
покретач је као и главни и 
одговорни уредник часописа 
"Подземни радови".  

Аутор је и коаутор већег 
броја уxбеника, књига и 
монографија.  

Експерт је савезне владе 
за област рударства при 
Министарству за науку и 
технологију, а за научни 
допринос рударској струци 
кандидован је за дописног 
члана Српске академије 
наука 1994.  

Од стране Америчког 
биографског института 
биран је за Човека године 
1977. 

За допринос рударској 
струци награђен је Орденом 
заслуга за народ са 
сребрном звездом 1981. 
године. 

 
* * * 

 
ЈОВАНОВИЋ, др Слободанка 
 (Призрен, 1948) 

Доктор техничких наука 
Завршила Земунску 

гимназију 1966 , а 
Технолошко-металуршки 
факултет у Београду 1971. 
године на одсеку Органска 
хемија.  

После дипломирања 
запослила  се у 
Фармацеутско-хемијској 
индустрији Галеника 1972. 

године. Од 1994. године 
ради у Савезном заводу за 
интелектуалну својину као 
виши саветник за питања 
патентне политике. 

Докторску дисертацију 
одбранила је 1986.годие на 
матичном факултету. 
Дисертација је награђена 
од Привредне коморе 
Београда. 
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Има десет патената и 
четири патентне пријаве. 

Аутор је књиге: 
Проналазачка, активност у 
фармацеутској индустрији. 
Организовала је 
проналазачку трибину 
ТЕСЛИАНУМ. 

Била је руководилац више 
научно-истраживачких 
пројеката, од којих је 
најзначајнији 
југословенски пројекат под 
називом: Добијање и 
примена полимерних 
материјала у фармацији и 
медицини. 

 
* * * 

 

ЈОКСИМОВИЋ, Арса 
 (Земун, 1957) 

Инжењер. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1976. године, а 
Електротехнички факултет 
1981. године. 

Од 1988-1989. године као 
носилац задатка са својом 
развојном групом уводи 
компјутеризацију свих 
сегмената агенције Тањуг. 

 Од 1992. до 1997. 
године имао је мандат 
Техничког директора 
Тањуга. 

Од 1998. године ради као 
Главни инжењер у Пријемно-
отпремном центру Тањуга.  
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К 
КАРАКАШЕВИЋ  И. Миливој 
(Земун, 1948) 

Завршио је Земунску 
гимназију 1967, а 
дипломирао на 
Пољопривредном факултету у 
Земуну 1974. године. 

 Од 1968. до 1985. 
године југословенски је 
репрезентативац, у стоном 
тенису. На светским 
првенствима осваја једну 
сребрну  и једну бронзану 
медаљу, а на европским 
првенствима: једну златну, 
две сребрне и три 
бронзане.  

Од 1989. до данас 
савезни је тренер и 
капитен стонотенисерске 
репрезентације 
Југославије. Добитник је 
Мајске награде СОФК-е и 
Медаље заслуга за народ. 

 
* * * 

 
Академик КАРАМАТА, др 

Стеван 
(Земун, 1926) 

Завршио Земунску 
гимназију 1944, дипломирао 

је на Рударско-геолошком 
факултету у Београду 1950. 
године, а докторирао 1955. 
године. Ужа 
специјализација: 
петрологија, геохемија, 
регионална геологија. 
Редовни је професор 
Рударско-геолошког 
факултета у Београду од 
1967. - 1991. године. Члан 
је САНУ-а, инострани члан 
Аустријске академије 
наука, Руске академије 
природних наука, Почасни 
члан Бугарског геолошког 
друштва, Друштва природних 
и физичких наука у Женеви, 
члан ЈАЗУ и САЗУ. 

Аутор је два уxбеника, 
једне монографије и преко 
150 научних радова. 

Почасни је доктор наука 
Универзитета Клуж-Напока 
Румунија 1995. године. 

Боравио је на 
специјализацији у 
Швајцарској, Немачкој, 
САД-у, и као гостујући 
професор у Швајцарској  
1981, 1987-1988. године, 
Турској 1970-1971, 
Пакистану 1983. године, а 
експерт је ВНДП. 

За свој научни и стручни 
рад добио је више 
одликовања, награда и дру-
штвених признања.  

 
 

* * * 
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Кафеxиска  ВРАЧАР др 
Виолета 

(               , 1951) 

Ванредни професор 
Стоматолошког факултета у 
Београду. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1970, а 
Стоматолошки факултет у 
Београду 1976. године. 
Докторирала је на матичном 
факултету 1987. године. 
Специјализирала је оралну 
хирургију.  

Објавила је више 
стручних радова и 
уxбеника. Боравила је на 
стручном усавршавању у 
Великој Британији, 
стоматолошкој болници 
Бастман. 

За свој научни и стручни 
рад више пута је примила 
изузетна признања. 

 
* * * 
 

КЕРЕЧКИ, др Бранислав 
(Батајница-Земун, 1934) 

Научни саветник. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1953,а Природно-
математички факултет 
(биологија) 1959. године. 
Докторску дисертацију 
одбранио је 1977. године 
на Природно-математичком 
факултету у Новом Саду.  

У звање научног 
саветника изабран је 1987. 
године у коме се и данас 
налази. 

Његова научна активност 
огледа се у дужности шефа 
лабораторије за 

физиологију кукуруза, као 
и чланство и функцијама у 
научним друштвима у земљи 
и иностранству.  
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Објавио је око 130 
научних радова који су 
објављивани у домаћим или 
иностраним часописима.  

Добитник је више 
значајних признања и 
награда за свој научно-
истраживачки рад. 

 
* * * 

 
КЛАЈН, проф. др. Еуген 
(Земун, 1924 - Београд 1995) 

Професор Фармацеутског 
факултета у Београду. 

Земунску гимназију 
завршио је 1943. Потом је 
завршио Фармацеутски 
факултет, а на истом 
факултету прошао је пут од 
асистента до професора, 
посветивши се научном, 
стручном и педагошком 
раду.  

 
* * * 

 
Кнежевић МИЉАНОВИЋ, др 

Јулка 
(Земун, 1948) 

Професор Природно-
математичког факултета. 

Завршила Земунску 
гимназију 1967, а 
Природно-математички 
факултет 1971. године. За 
асистента Природно-
математичког факултета 
изабрана је 1975. године. 
Докторску дисертацију 
одбранила је 1979. године. 

Била је на 
специјализацији на 
Механичко-математичком 

факултету Московског 
Државног универзитета. 
Била је и на студијском 
боравку на Политехничком 
универзитету у Њујорку. 

Објавила је 20 научних 
радова у земљи и 
иностранству, уxбеник и 
збирку задатака.  

 
* * * 

 
Академик КОВАЧЕВИЋ, др 

Зоран 
(Попинци, 1935) 

Редовни професор 
Медицинског факултета у 
Новом  Саду и начелник 
Института за биохемију. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1955. године, а 
Медицински факултет у 
Новом Саду 1962. године. 
Докторирао је на матичном 
факултету 1971. године. 

Аутор је преко 55 
научних радова, две 
монографије и шест научних 
пројеката. 

У страној литератури 
написао и објавио преко 
400 чланака, радова из 
анализе и праксе научно-
истраживачког рада. 
Боравио је у Бристолу на 
стручном усавршавању; у 
Лос Анђелосу и Мардургу на 
истраживачким радовима и 
Минхен на студијском раду. 

Носилац је многих 
признања за свој 
дугогодишњи стручно-научни 
рад и активностима у 
стручним органима и 
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организацијама у земљи и 
свету. 

 
* * * 

 
Козомара  МАИЋ, др Смиља 
(Загреб, 1934). 

Научни сарадник у Винчи. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1953, Природно-
математички факултет 
(хемија) 1959. године. 
Докторску дисертацију 
одбранила је 1972. године. 
Радила је од 1960. године 
у Погону пеницилина 
фабрике "Галеника" , већ 
1961. године прелази у 
Институт за нуклеарне 
науке "Борис Кидрич"  у 
Винчи. 

Њена истраживачка 
активност дала је 
оригиналан и значајан 
допринос науци (производња 
изотопа, примена изотопа, 
као и нуклеарни реактор 
"РА"). На предлог Научног 
већа Института  "Борис 
Кидрич" од стране 
Републичке заједнице за 
науку 1985. године 
изабрана је у звање 
научног сарадника.  

Самостално и заједнички 
је објавила преко 25 
значајних радова. Добитник 
је  

више значајних признања. 
 

* * * 
 

КОЛЧАР, др  Филип 
(Сурчин, 1926) 

Асистент Пољопривредног 
факултета. 

Завршио  Земунску 
гимназију 1945. а 
Пољопривредни факултет 
1954. године где је 
докторирао 1970. Радио је 
као 
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сарадник у Институту за 
оплемењивање и производњу 
биља, затим, као асистент 
на Пољопривредном 
факултету у Новом Саду и у 
Институту за кукуруз.  

Објавио је велики број 
радова. 

Добитник је више 
значајних призна-ња и 
награда. 

 
* * * 
 

КОНСТАНТИНОВИЋ, др Станимир 
(Смедерево, 1936) 

Редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1954, Природно-
математички факултет у 
Београду 1960, а 
докторирао је 1971. 
године. 

Аутор је две књиге, пет 
научних пројеката и једне 
монографије. 

Носилац је више признања 
и награда за свој 
дугогодишњи научно-истра-
живачки рад. Године 1969-
1972. је завршио 
специјализацију из области 
органске хемије у 
Институту Макс Планк- 
Немачка. Радио је као 
асистент у Институту за 
нуклеарне науке у Винчи, 
затим у Институту за 
хемију, технологију и 
металургију у Београду. 
Данас ради као редовни 
професор на Природно-
математичком факултету у 

Крагујевцу (предмет: 
Органска хемија). 

Сарадник је Института за 
органску хемију Бугарске 
Академије. 

 
* * * 

 
Контић  ОКЛОБXИЈА, др 

Мирјана 
(Доњи Петровци, Рума, 1948). 

Офталмолог. 
Завршила Земунску 

гимназију 1967, а 
Медицински факултет у 
Београду 1973. године.  
1980. године је положила 
специјалистички испит из 
офталмологије. Ради у 
Неуроофталмолошкој служби 
Института за 
неурохирургију. 

Аутор је 25 стручно-
научних радова и поглавља 
једне монографије. 

Стекла је 1996. године 
звање примаријуса, а 1997. 
године је положила 
магистрски испит. 

Од 1997. године је  
предавач по позиву на 
Дефектолошком Факултету из 
предмета Офталмологија. 

 
* * * 

 
КОРАКСИЋ Предраг 
(Чачак, 1933) 

Карикатурист. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1953. године. 
Студирао је Архитектонски 
факултет. 

Познати карикатуриста од 
1950. године. Сарадник је 
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више листова и часописа 
("Јеж", "Рад", "Вечерње 
новости", "Борба", 
"Република", "Време"). 

Добитник је више 
значајних награда: "Пјер" - 
1978., награда "Светозар 
Марковић", награда Удружења 
новинара Србије (за 
политичку карикатуру) и 
1998. године награду "Мића 
Поповић". 

 
* * * 

 
КОСТИЋ, др Веселин 
(Обреновац, 1931) 

Професор Филолошког 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1950, а 
Филолошки факултет (Група 
за енглески језик и 
књижевност) 1955. године. 
Докторску дисертацију 
одбранио је на 
Универзитету у Нотингену 
1959. год. За редовног 
професора на Филолошком 
факултету изабран је 1977. 
год. У току 1968. боравио 
је пет месеци у САД као 
стипендиста Шекспирове 
библиотеке Фолдзер. Био је 
гостујући професор на 
Универзитету Ст. Андрењс у 
Великој Британији и 
гостујући професор 
Британске академије.  

Аутор је 6 књига, 76 
научних радова, 4 
уxбеника, преводилац 26 
књига. Посебно истичемо 
књиге: "Културне везе 

између југословенских 
земаља и Енглеске" САНУ 
1972. године, "Дубровник и 
Енглеска 1300-1650", 1975. 
године, "Шекспиров  живот и 
свет " 1978. год., 2 издање 
1984. год., "Одабрана 
поезија  
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Филипа Сиднија" 1989. год., 
"Стваралаштво Вилијема 
Шекспира" две књиге 1994. 

За свој стручни и научни 
рад добитник је више 
значајних признања. 

Био је представник и 
председавајући 
Шекспировских друштава 
Србије и Југославије. 

Сарадник на више 
пројеката у САНУ, 
Институту за књижевност и 
уметност и на Филолошком 
факултету у Београду. 

 
* * * 
 

Костић, Зорка 
(1910-1994) 

Музички педагог, 
професор клавира. 

Завршила је Земунску  
гимназију 1930.  У раним 
годинама свог живота била 
је савременик бујног, 
општеку-лтурног и музичког 
жиовта Земуна. Певала је у 
познатом Земунском хору 
ЈАПД. Била је директор 
Музичке школе у Земуну од 
1951-1954, а више године 
била председник Савета 
школе. Носилац је 
организационих послова око 
"Земунских музичких 
вечери". Дуго времена је 
председник истих 
манифестација. 

За дугогодишњи рад 
награђена је Октобарском 
наградом Земуна и Плакетом  
града Београда. 

 

* * * 
 

КРАМЕР, Драган 
(Земун, 1960) 

Новинар. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1974. године. 
Новинар је и продуцент . 
Аутор је великог броја 
интервјуа, репортажа, 
фељтона, критика, радио и 
ТВ емисија. 

 
* * * 

 
КРЕМЗЕР, мр Радоје 
(Београд,  1961) 

Дипломирани инжењер 
машинства. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1970. године. На 
Машинском факултету у 
Београду диломирао је 
1976. и одбранио 
магистарски рад 1987. на 
матичном факултету. 

До сада је објавио 
четири истраживачка и 
стручна рада у часописима. 
Учествовао је у раду више 
конгреса, семинара, 
саветовања и симпозијума, 
где му је признато укупно 
девет радова.  

 
* * * 

 
КУЛУНXИЋ Јосип 
(Земун, 1899- Београд,1970) 

Завршио је Земунску 
гимназију 1917. године. 
Позоришну уметност 
студирао је у Дрездену, 
Паризу и Прагу. Био је 
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помоћник драматурга 
Хрватског народног 
казалишта у Загребу, 
професор глумачке школе у 
Загребу, редитељ Народног 
позоришта у Новом Саду и 
Београду, а затим 1952. 
године био професор на 
Академији за позоришну 
уметност. 

Објављивао је новеле, 
драме, чланке и студије по 

књижевним часописима. 
Његове драме изводе се у 
нашим позориштима од 1929. 
године. 

Драматизовао је већи 
број прича и романа 
(Сремац, Лазаревић, Игња-
товић). 

Поред рада у позоришту 
написао је и низ сценарија 
за филм као и више романа 
и приповедака. 
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Л 
ЛЕВАТА, Стјепан 
(Дубровник, 1924) 

Дипломирани инжењер 
технологије. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1942. а 
Технолошки факултет у 
Београду 1952. године. Од 
1971. ради у 
Југословенском заводу за 
стандардизацију, Београд, 
а затим у Савезном 
извршном већу, Савезном 
секретаријату за привреду, 
Савезном комитету за 
енергетику и индустрију и 
Савезном министарству за 
индустрију. 

Експерт је УНИДО-а за 
хемијску индустрију. Радио 
је у области организације 
производње у базној 
хемијској индустрији и 
стандардизације у области 
хемијске индустрије. 

Члан је Комитета за 
редакцију и координацију, 
Техничког комитета за 
хемију ИСО ТЦ-47; 
председник Међу-народне 
радне групе ИСО РГ 10-
ХЕМИЈА; дугогодишњи 
представник Југославије - 

члан међународних комисија 
и комитета. 

Председник је 
југословенског дела 
мешовите комисије СФРЈ-
ЧССР за сарадњу у 
хемијској, гумарској и 
прехрамбеној индустрији. 

Био је дугогодишњи 
председник Савеза хемичара 
и технолога Србије и 
Југославије. 

Аутор је преко 50 
стручних радова. 

Носилац је више 
одликовања, диплома, 
медаља и повеља. 

 
* * * 

 
ЛЕПШАНОВИЋ, др Лазар 
(Добановци, 1932.) 

Редовни професор 
Медицинског факултета у 
Новом Саду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1950, а 
Медицински факултет у 
Београду 1958. године. 

Од 1962. стално је 
запослен на Институту за 
интерне болести у Новом 
Саду. Најзначајније 
усавршавање му је на 
Ендокринолошкој клиници 
болнице "И Антиљуаилле" у 
Лиону, где је стекао звање 
"Ассистент ерангер" 
Универзитета "Клод Бернар". 
Од асистента до редовног 
професора Медицинског 
факултета у Новом Саду 
прошао је од 1969. до 
1988. године. 
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Од 1985. године налази 
се на дужности управника 
Клинике за 
ендокринологију, дијабетес 
и болести метаболизма 
Института за интерне 
болести. 

За редовног члана 
Медицинске академије СЛД 
изабран је 1990. године. 
Објавио је 371 стручни и 
научни рад.  

Аутор је девет књига, а 
уредник још четири књиге. 

Био је предавач на 
постдипломским студијама у 
Загребу, Нишу, Београду и 
Скопљу, а држао је 
предавања и на студијама 
стоматологије у 
иностранству. 

Учесник је и сарадник у 
издавачкој 
делатности.Учествовао је у 
организацији већег броја 
стручних и научних скупова 
у нашој земљи. 

С обзиром на постигнуте 
резултате у научно-
истраживачком раду, плодну 
стручну публицистичку 
активност, велики допринос 
у унапређивању здравствене 
заштите становништва, 
група редовних професора 
спец. медицине и доктора 
наука предложила је 
Српској Академији наука и 
уметности 8.3 1994. године 
да га изабере за дописног 
члана Академије. 

За свој рад добио је 
више награда и одликовања.      

 
* * * 
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ЛОКНЕР, Александар 
(Земун, 1964) 

Слободни уметник, 
клавијатуриста, 
композитор, аранжер и 
продуцент. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1983. 
године.Компонује музику за 
филмове и  позоришне 
представе. Урадио је преко 
50 реклама и више 
актуелних шпица за РТС. 
Награђиван је више пута за 
допринос музичкој 
уметности.Члан је групе 
"Бајага и инструктори". Као 
музичар, аранжер и 
продуцент снимио је 48 
плоча. Са "Бајагом и 
инструкторима" гостовао је 
у: СССР-у, Канади, САД, 
Француској и другим 
земљама, а после распада 
Југославије били на 
турнејама у Словенији и 
Македонији. 

 
* * * 

 
Лончарић КЕСЛЕР, 

Анђелија 
(Београд 1952). 

Завршила је Земунску 
гимназију 1970. године. 
Уписала је на Београдском 
Универзитету упоредо 
психологију и медицину. 
Као одличан студент добила 
је Фулбрајтову стипендију 
па је студије завршила 
1975.  на Универзитету у 
Чикагу, а потом 
магистрирала 1978 на 

Универзитету Атена, у 
Xорxији. Бави се 
преводилаштвом, 
новинарством и 
маркетингом. 

Проглашена је за 
најуспешнију пословну жену 
света године 1996.   

 
* * * 

 
ЛУЈИЋ, др Радомир 
(Делнице, 1915.) 

Професор шумарског 
факултета у Београду. 

Матурирао у Земунској 
гимназији 1935, а 
дипломирао је шумарство у 
Земуну 1940. године. 
Службовао је у Тузли, а 
после ратног 
заробљеништва, у Пироту. 
Од 1948. године, на 
Шумарском факултету у 
Београду, прошао је сва 
звања, од асистента до 
редовног професора за 
предмете: Заштита земљишта 
од ерозије и Уређивање 
бујица и шумских 
мелиорација. 

Докторирао је у Београду 
1959. године. Учествовао 
је, као познати научник и 
на скуповима у земљи и 
иностранству. 

Објавио је низ стручних 
и научних радова и 
универзитетских уxбеника 
из области шумских 
мелиорација.  

 
* * * 
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ЛУКАЧЕВ, др Драган 
(Зрењанин 1953) 

Доцент Шумарског 
факултета. 

Земунску гимназију 
завршио је 1972, а 
Шумарски факултет у 
Београду 1976. године.  
Докторирао је 1989. 
године. На матичном 
факултету је од 1981. 
године предавао Нацртну 
геометрију, а сада као 
доцент, предаје Унутрашњи 
транспорт. 

Од избора за асистента 
до данас написао је 20 
научних и стручних радова. 

Био је ангажован у 
обради већег броја научно-
истраживачких радова, тема 
и задатака које је 
финансирала Републичка 
заједница науке Србије, 
Републички фонд за 
технички развој и 
Републички фонд за науку 
Србије.  
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М 
МАЂАНОВИЋ, др Никола 

(Земун 1920 - 1980) 

Редовни професор 
Стоматолошког факултета у 
Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1939, а 
Стоматолошки факултет са 
првом генерацијом 1952. 
године. Исте године почео 
је да ради као клинички 
лекар и асистент 
Стоматолошког факултета у 
Београду. Рад којим стиче 
право држања предавања на 
факултету под насловом 
"Декалцификација коштаног 
зубног ткива" одбранио је 
1961. године. 

Редовни професор 
Стматолошког факултета у 
Београду је постао 1969. 
године. Био је на месту 
директора Клинике за 
болести зуба и декан истог 
факултета. 

Као успешан професор и 
специјалиста уста и зуба, 
који је активно учествовао 
у извођењу редовне, 
постдипломске и 
специјалистичке наставе на 
Стоматолошком факултету у 
Београду, 1972. године је 

одликован Орденом рада са 
златним венцем.  

Објавио је преко педесет 
научних и стручних радова. 
Један је од аутора 
уxбенбика "Ендодонција", 
објављеног 1966. године. 

 
* * * 

 
МАМУЗИЋ, др Златко  
(1915-1996) 

Редовни професор 
Машинског факултета у 
Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1935, а 
Математику у Београду 
1939.  

На факултету су нарочит 
утицај на његов научно-
наставнички рад имали 
професори Карамата и 
Радојчић. 

После Другог светског 
рата и повратка из 
немачког заробљеништва 
постао је професор  Средње 
економске (тада Трговачке 
академије) у Нишу. Тамо је 
био све до 1947. године, 
када постаје асистент  на 
Техничком факултету у 
Београду. Докторски испит 
полаже 1955. године, да би 
био изабран, најпре за 
доцента, а онда и за 
редовног професора 
Машинског факултета у 
Београду. 

На Мамузића су, по 
његовом причању, снажан 
утисак оставили професори 
који су му у гимназији 
предавали математику, 
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специјално они чија су 
предавања била "прожета 
поезијом". 

Поред научног рада, 
Мамузић се интересовао и 
за педагошко-методски рад. 
Даје приказе наших и 
страних радова из те 
области у Математичком 
листу за средње школе. 
Преводилац је више страних 
књига из области 
математике,а и аутор је 
универзитетског  уxбеника 
"Комбинаторика". 

Његови научни радови су 
из области модерне 
математике.  

Дао је до сада 27 
научних радова, који су 
добили веома повољне 
критике у светским 
рефератним часописима. 

Добитник је више наших и 
страних признања. 

 
* * * 

 
Мандарић АРСЕНОВИЋ, 

Славица 
(Панчево, 1948) 

Професор. 
Земунску гимназију 

завршила је 1967, а на 
Природно-математичком 
факултету (физика) 
дипломирала је 1972.  

Аутор и коаутор више 
стручних радова и 
уxбеничке литературе за 
потребе ВТА. 

Била је виши предавач 
физике на ВТА. Директор је 
Земунске гимназије од 
1995. године. 

 
* * * 
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МАРКОВИЋ, др Михајло
  

(Пећ 1940-Београд 1992 ) 

Редовни професор 
Електротехничког факултета 
у Београду  

Завршио је Земунску 
гимназију 1959, а ЕТФ у 
Београду 1975. године. 
Преко звања асистента 
1964. , затим доцента, па 
вандредног професора 
постао је редовни професор 
ЕТФ-а у Београду.  

Његови радови су 
објављени у домаћим и 
страним часописима. Држао 
је наставу у Београду, 
Светозареву, Чачку и Новом 
Саду и то предмета Физика 
1 и 2 , Основим 
електротехнике, Квантна 
механика, Статистичка 
физика, Квантна 
електродинамика, Оптика и 
поглавље о Термолизацији 
неутрона у оквиру 
неутронске физике.  

Доктор Михајло Марковић 
је био члан комисије за 
постдипомске студија ЕТФ-а 
, Комисије за научни рад, 
секретар Катедре. Био је и 
секретар Комисије за 
физику при Републичком 
секретаријату за научни 
рад и спољни сарадник 
Југословенског центра за 
испитивање образовања у 
средњим школама. 

Добитник је награде ЕТАН-
а 1975. као и низа 
признања из наше земље и 
иностранства. 

 
* * * 

 
МАРКОВИЋ, Нада 

(Земун 1909-1981) 

Ванредни професор 
Шумарског факултета. 

Завршила је  Земунску 
гимназију 1928, а 
дипломирала је на 
Техничком факултету  1938. 
године. Од 1936-1940. 
године радила је у 
Раковици у одељењу за 
механичко испитивање 
мареријала за термичку 
обраду и заштиту 
материјала до 1945. године 
радила је у Министарству 
социјалне политике и 
народног здравља. Асистент 
Пољопривредно-шумарског 
факултета 1946. године. По 
образовању Шумарског 
факултета радила је прво 
као асистент, доцент, да 
би звање ванредног 
професора добила 1971. 
године, за предмет 
Технологија, Технологија 
дрвно влакнастих маса. 

Објавила је тринаест 
научних и стручних радова. 

 
* * * 

 
МАРКОВИЋ, др Петар 

(Земун 1869-1952) 

Сликар и доктор права. 
Завршио је Земунску 

гимназију  1886. године. 
Адвокат, доктор права, 
јавни и политички радник, 
публициста сликар, 
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историчар и дугогодишњи 
градоначелник Земуна. 

Веома успешно се бавио 
публицистиком. Његова 
књига "Земун од најстаријих 
времена до данас" још увек 
је извор драгоцених 
података. 

Петар Марковић је био 
значајан сликар. Највећи 
његовог сликарства чини 
предео, са архитектуром 
или без ње, а веома ретко 
је употпуњује људском 
фигуром. Најбројнији део 
акварела приказује Земун и 
његову околину, али су 
заступљени и предели и 
других крајева, например 
словеначких и приморских. 
Веома је ценио архитектуру 
града Земуна. Сликао ју је 
много, са мноштвом 
драгоцених детаља. Осим 
што је био сликар пејзажа, 
Петар Марковић је оставио 
неколико портрета, мртву 
природу. 

 
* * * 
 

МАРОВИЋ. др Милун 
(Чачак 1947) 

Редовни професор 
Рударско-геолошког 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1965. Дипломирао 
је на Рударско-геолошком  
факултет у Београду, где 
је докторирао 1980. 
године. За асистента на 
истом факултету изабран је 
1975. године и прошао је 

сва знања до редовног 
професора 1993. 

Данас, као редовни 
професор држи наставу из 
предмета Геотектоника, 
Неотектоника, Геологија 
Југославије.  

Аутор је више од сто 
публикација. 
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Члан је неколико 
међународних и домаћих 
научних асоцијација и 
друштава. Експерт је 
Министарства науке 
Југославије (научно 
подручје  Регионална 
географија). 

Паралелоно са студијама 
и радом на факултету бавио 
се и  спортом. Био је 
истакнути југословенски 
репрезентативац у кошарци 
од 1970-1975. Са 
репрезентацијом 
Југославије је освојио 
златну медаљу на првенству 
Европе 1973. године; 
сребрну на првенству света 
1974. и више златних 
медаља на првенствима 
Балкана.  

Добитник је више награда 
и признања за научни рад ( 
награда "Јован Жујовић") и 
за сопрт (Октобарска 
награда града Београда, 
Мајска награда Србије, 
Награда "Радивој  Кораћ" и 
Орден рада са сребрним 
зрацима).  

 
* * * 
 

МАРТИНОВИЋ, др Љубиша, 
(Битољ 1937) 

Научни саветник. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1956, а 
дипломирао на Пољопривре-
дном факултету у Земуну. 

Од 1964. до 1966. обавио 
је специјализацију у 
Западној Немачкој из 
области примене и употребе 

минералних ђубрива и 
контроле плодности 
земљишта. Вратио се у 
Београд и почео да ради у 
Институту за замљиште, 
одсек за агрохемију. 

 Докторску дисертацију 
одбранио је у Бону 1982. 

Од 1984. године по 
позиву држи предавања 
редовним студентима на 
Пољопривредном и Шумарском 
факултету у Београду на 
предмету Мелиорација 
земљишта. Сарађује са 
универзитетима у Немачкој 
и Бугарској. 

Објавио је до сада сто 
научно-стручних радова у 
домаћим и страним 
часописима. Члан је више 
међунаро-дних друштава и 
организација за проу-
чавање земљишта.  

Добитник је више 
признања за рад у области 
техничких и научних 
достигнућа своје струке. 

МАРТИЋ, Ђорђе 
(Топуско 1952.) 

Главни уредник 
"Политике". 

Завршио је Земунску 
гимназију 1970. године, а 
дипломирао на факултету 
Политичких наука, одсек за 
новинарство.  

Мартић Ђорђе је остао 
осведочени пријатељ своје 
Школе. Сваки леп глас  из 
Гимназије штампа у 
"Политици" и тако доприноси 
да школске манифестације 
одјеку у граду и Србији. 
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* * * 

 
Медић ЖЕРЈАВ, Соња 
(Зрењанин, 1948.) 

Стручни сарадник.  
Завршила је Земуску 

гимназију 1967, а 
Медицински факултет 1974. 
Докторску дисертацију 
одбранила је 1994. из 
области вирусологије и ХИВ 
инфекција ЦНС-а.  

Коаутор је пет уxбеника 
из области терапије 
вирусних инфекција и 
вирусологије.  

Учесник је десет 
међународних научних 
пројеката из вирусологије 
и терапије вирусних 
инфекција. Учество-вала је 
на 50 светских конгреса 
вирусолога.  

Ментор је специјализанте 
микробиологије при 
Медицинском факултету.  

 
* * * 
 

МЕДУРИЋ, Споменка 
(Земун 1944) 

Академски сликар и 
педагог. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1963, а 
дипломирала на Академији 
за ликовну уметност 1968.  

Поред педагошке 
делатности (Земунска 
гимназија и Медицинска 
школа "Надежда Петровић") 
вредно слика. Учествовала 
је на много заједничких 

изложби у земљи и 
иностранству (Италија, 
Швајцарска, Немачка - где 
се на- 
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лазе њене слике). Имала је 
четири самосталне изложбе. 

Награђена је за 
дугогодишњи рад наградом 
ДЛПУЗ 1998. 

Коаутор је уxбеника за 
средње војне школе 
"Књижевност са основама 
уметности". 

 
* * * 

 
МЕТЛАШ, Јован 

(Јасеновац 1872 - Сремска 
Митровица 1970.) 

Шумарски инжењер. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1889. године, а 
шумарство  у Бечу 1893. 

Службовао је најпре у 
Хрватској, а онда у 
Сремској Митровици и 
Београду. 

Аутор је више значајних 
радова из области 
шумарства у домаћој и 
Чешкој стручној штампи, 
као врстан познавалац 
шумске токсације , 
уређивања и пројектовања у 
шумарству. 

 
* * * 

 
МИЛАШИНОВИЋ, Миодраг 
(Сомбор 1928) 

Дипломирани инжењер 
архитектуре.  

Завршио је Земунску 
гимназију 1947,  а 
Архитектонски факултет у 
Београду 1955. 

Био је пројектант и 
руководилац тима многих 

урбанистичких планова, од 
којих су неки: 
реконструкција три блока 
на Врачару, обрада ранијих 
решења блока 30 у Новом 
Београду, изградња ВМА на 
Бањици. 

Са архитектом Ј. 
Свободом је радио 
рестаурацију миленијумског 
споменика-Куле на Гардошу 
у Земуну. 

 
* * * 
 

МИЛИЋ, др Никола. 
(Бојанци, Словенија 1933) 

Редовни професор ПМФ у 
Крагујевцу.  

Завршио је Земунску 
гимназију 1954. године. 
Дипломирао је на ПМФ у 
Београду 1960. године, да 
би после одбране докторске 
дисертације 1971. и 
проласка академских звања 
радио као редовни професор 
на факултету у Крагујевцу. 
За редовног професора 
предмета Више неорганске 
хемије изабран је 1990. 

Сарађивао је са више 
научно-истраживачких 
институција у свету, као 
што су Краљевски Институт 
Технологије у Шведској, 
Институт за површинске и 
колоидне науке Карксон 
Универзитета у САД-у, 
одељења за неорганску 
хемију Универзитета у 
Леодсу у Енглеској. 

Добијени резултати 
његовог рада у области 
јонске измене су од 
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значаја за нуклеарну 
технологију, и као такви 
су наведени у седам књига 
и неколико монографија 
научника. 

Највећи део свог научно-
истраживачког рада је 
посветио области 
координације хемије у 
растворима. Радове 
досадашњих проучавања 
објавио је у 29 стручних 
научних часописа. Аутор је 
уxбеника "Неорганска, 
комплексна и кластерна 
једињења. 

За свој стручни научни 
рад је добио низ значајних 
признања.  

 
* * * 
 

МИЛИЋ, Слободан 
(Бања Лука 1938.) 

Сликар, карикатуриста и 
редитељ анимираних 
филмова.  

Завршио је Земунску 
гимназију 1958., а 
студирао на Архитектонском 
и Филозофском факултету. 
Аутор је 25 цртаних 
филмова, више хиљада 
илустрација и карикатура. 
Илустровао је преко 100 
књига за децу. Од његових 
цртаних филмова истичу се: 
"Xунгла", "Акваријум", 
"Траг", "Еротикон", при чему 
је последњи увршћен у 
најбоље филмове света за 
период 1975-1980. 

 Имао је више 
самосталних изложби 

карикатура у Европи и 
Америци. 

Добитник је више награда 
и признања међу којима су: 
Годишња награда 1982. и 
Плакета УЛУПУДС-а, на- 
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граде "Мајсторско писмо" 
листа Јеж, друга награда 
на конкурсу за најбољу 
новинску карикатуру "Пјер", 
награда за сатиру "Златни 
јеж" 1944. године и награду 
на Југословенском 
фестивалу документарног и 
краткометражног филма - 
Београд 1995. године.  

Статус истакнутог 
уметника стекао је 1988. 
године. 

 
* * * 
 

МИЛОВАНОВИЋ, др Војислав 
(Земун 1947) 

Професор Грађевинског 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1965. године, а 
Грађевински факултет у 
Београду 1970. На истом 
факултету је докторирао. 
Стекао је звање редовног 
професора 1985. године. 
Захваљујући резултатима 
свог научно-истражива-чког 
рада изабран је за члана 
комисије Уједињених нација 
за технологију и 
образовање. 

До сада је објавио два 
уxбеника, низ значајних 
научних радова и већи број 
запажених стручних радова.  

Професор Милановић је 
1985. године основао 
предузеће за пројектовање 
и инжењеринг Студио као 
прво предузеће у СФРЈ 
основано приватним 
капиталом. Међу пројектима 
се издваја изградња спомен 

храма Св. Саве. За свој 
истраживачки и заслуге за 
градњу овог храма 
одликован је Орденом Св. 
Саве. Добитник је и низ 
других призна-ња.  

Учествовао је у 
покретању реосни-вања 
Ротари клуба Земуна, чији 
је био и председник. 

 
* * * 
 

МИЛОЈЕВИЋ, др Јелисавета 
(Војка 1953) 

Доцент Филолошког 
факултета у Београду. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1972, а 
Филолошки факултет, одсек 
англистика, 1976. године. 
Током студија је два пута 
награђивана Новембарском 
наградом Универзитета у 
Београду. Докторирала је у 
Новом Саду 1987. године, 
одбранивши тезу "Именичке 
сло-женице са глаголском 
компонентом у енглеском и 
српскохрватском језику."  

После студија је радила 
као професор у Земунској 
гимназији, а доцент за 
енглески језик је постала 
школске 1997/98. на 
Филолошком факултету у 
Београду. 

Студијски је боравила и 
гостовала на више светских 
универзитета. У Бирмингену 
је одржала два предавања 
члановима колектива и 
постдипломцима Одсека за 
енглески језик и књиже-
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вност и Одсека за 
славистику.  

Објавила је две књиге, 
више стручних и научних 
радова. Објавила је и 
преко 60 библиографија и 
превода у "Књижевним 
новинама". 

Члан је Друштва за 
примењену лингвистику 
Србије. 

 
 

* * * 
 

МИЛОЈЧИЋ, Петар 

(Копривница 1916 - Земун) 
Грађевински инжењер. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1936, а 
дипломирао на Грађевниском 
факултету у Београду 1946. 
године. Одмах по завршетку 
студија остаје у активној 
војној служби КПБ, где је 
трајно имао одговорну 
улогу у развијању 
инфраструктуре војних 
аеродрома. Његово име је 
остало забележено у 
архивама војних и цивилних 
аеродрома као стручњака 
чији је допринос био 
значајан за развој 
аеродромске мреже на 
територији бивше 
Југославије. Цењен као 
стручњак радио је и у 
иностранству те се његово 
име нашло у регистру 
признатих стручњака у 
области ваздухопловног 
грађевинарства.  

Имао је посебно занимање 
за шах, и био је дан од 

чланва Земунског шаховског 
клуба.  

 
 

* * * 
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МИОДРАГОВИЋ, Богољуб 

(Обреновац 1887 - Београд 1949) 

Професор Шумарског 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1906. године. 
Студирао је шумарство у 
Бечу и Загребу, где га је 
и завршио 1910. године. 
Службовао је у Хрвартској, 
а после рата био је 
директор Дирекције шума у 
Алексинцу, Сремској 
Митровици. Био је потом 
саветник и начелник 
Министарства шума и 
рудника. Практично је 
обавио пошумљавање Срема 
од Адашеваца до Кленка и 
даље поред Саве до 
Сурчина. 

Писао је у публикацијама 
Шумарског факултета у 
Београду где је изабран за 
редовног професора 1944. 
године за предмет Ловство.  

 
* * * 

 
МИОДРАГОВИЋ, Ђорђе 

(Јаково 1890-) 

Дипломирани правник. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1909. године, а 
студирао у Прагу и Загребу 
правне науке.  

Паралелно са својом 
струком бавио се 
дириговањем. Први је 
диригент Академског хора 
Срба у Хрватској, који је 
образован под именом 
"Балкан". Хор "Балкан" је 
окупљао Србе интелектуалце 

у Загребу, што је у оно 
време имало историјски и 
политички значај. 

 
* * * 
 

МИОДРАГОВИЋ, Јован 
(Јаково 1882) 

Новинар. 
Земунску гимназију 

завршио је 1901. године. 
Студирао је математику и 
похађао Филозофски 
факултет у Бечу. 

Био је уредник 
"Политике", а посебно је 
водио рубрику спољне 
политике. Говорио је шест 
језика. Био је пријатељ са 
Владиславом Рибникаром и 
Пјером Крижанићем. 
Крижанић је начинио 
неколико Миодраговићевих 
карикатура. Није било 
изложбе Пјера Крижанића на 
којој није било споменуто 
име Јована Миодраговића. 

Осим што је био једно од 
првих пера "Политике", 
Јован Миодраговић је 
уређивао "Нови лист", "Реч" 
и "Демократију". 

 
* * * 

 
МИОДРАГОВИЋ, Панајот 

Професор математике. 
Завршио је Земунску 

гиманзију 1902. године. 
Студирао је математику у 
Бечу. Математичари га 
сврставају у ред величине 
попут Мике Аласа. Иако је 
имао понуде да предаје на 
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Техничком факултету у 
Београду, Панајот 
Миодраговић је читав свој 
радни век провео као 
професор гимназије у 
Сремским Карловцима. 
Једино је за време Другог 
светског рата, кад је као 
прогнаник стигао у Београд 
са породицом, радио у 
Другој мушкој гимназији.  

Био је изврстан 
математичар и педагог. На 
његовој сахрани су 
спонтано излазили да одрже 
говоре његови некадашњи 
ђаци. 

 
* * * 

 
МИРКОВИЂ, др Драгољуб 
(Петровци, Вуковар 1912) 

Редовни професор 
Шумарског факултета у 
Београду. 

Земунску гимназију је 
завршио 1930, а Шумарски 
факултету Земуну 1935. 
године. На Шумарском 
факултету ради од 1936. 
Прешао је пут од асистента 
до редовног професора. 
Докторирао је на матичном 
факлутету 1956. године. 
Поред наставног бавио се и 
научно-истра-живачким 
радом и дао више значајних 
прилога из области 
уређивања и дендометрије 
шума. 

Писац је више 
универзитетских уxбеника и 
уредник је научних и 
стручних часописа. Био је 

на челу Стручне шумарске 
друштвене организације. 



 88

Више година био је 
председник Савета за 
просвету градске скупштине 
Земун. Одликован је са два 
Ордена рада. 

 
* * * 
 

МИХАЈЛОВИЋ, др Боривој 

(Земун 1914 - Београд 1991) 

Професор Универзитета. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1933, а 
Филозофски факултет у 
Београду - група 
математичких предмета 
1937. Радио је као 
гимназијски професор у 
Панчеву. Од асистента 
прошао је кроз сва 
универзитетска звања. Био 
је десет година професор 
на Машинском факултету у 
Бања Луци, а затим у истом 
звању на Машинском 
факултету у Крагујевцу.  

За време рада истицао се 
у Друштву есперантиста. 

Носилац је многих 
признања за дугогодишњи 
рад на образовању младих. 

 
* * * 

 
МИШЧЕВИЋ, Др Бранислав 
(Земун 1961) 

Виши научни сарадник. 
Земунску гимназију је 

завршио 1980, а 
Пољопривредни факултет у 
Земуну 1986. године. 
Докторирао је на 
Пољопривредном факултету у 
Новом Саду 1995. године. 

Прошавши различита научна 
звања 1998. је одлуком 
Научног одбора Института 
за Сточарство и Научног 
већа Универзитета у 
Београду, стекао звање 
вишег научног сарадника. 

Објавио је од сада 57 
научних и стручних радова 
из области сточарства, 
посебно генетике и 
оплемењивања говеда. Један 
је од аутора међународног, 
југословенско-француског 
пројекта "Повећање приноса 
и квалитета јунећег меса у 
СР Југославији". Учествовао 
је на више научних скупова 
у земљи и иностранству. 

МОДЛИ, Зоран 
(Земун 1948) 

Пилот, рокер. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1967. године, а 
дипломирао на Вишој 
ваздухопловној школи 1979. 
Као новинар је почео да 
ради у "Земунским новинама" 
1966. године. Касније је 
водио дискотеку у 
земунској "Синагоги", а 
затим, до 1979, путује по 
земљи са властитим диско-
караваном "Летећа дискотека 
Зорана Модлија". Био је 
спортски и професионални 
пилот у ЈАТ-у. 

Аутор је популарних 
стручних књи-га, које су у 
међувремену постале 
"пилотски буквар" за нове 
генерације летача: "Крилата 
катедра", "Писте у ноћи".  
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* * * 

 
МОЗЕР, др Александар 
(Земун 1930) 

Ванредни професор 
Електротехничког факултета 
у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1949. године, а 
ЕТФ у Београду 1959. На 
истом факултету је 1981 
године одбранио докторску 
дисертацију, да би затим 
пролазио различита звања 
на ЕТФ-у у Београду, а чији 
је сада ванредни професор. 

Држао је вежбе и 
предавања из предмета 
Електрична мерења, Мерења 
у електроенергетици и 
мерења неелектричних 
величина у Београду, Новом 
Саду и Јагодини. Имао је и 
низ предавању у Дрездену.  

Аутор је уxбеника 
"Електрична мерења" и 
"Мерења у 
елетроенергетици". Коаутор 
је четири стручне књиге. 
Остварио је један патент 
"Аутоматски вентил за 
славину за воду". Члан је 
Друштва за мерну технику 
Србије.  

Ван факултета активно се 
бавио мотонаутиком и 13 
пута био државни првак у 
разним класама. Касније је 
постао савезни 
мотонаутички судија, а од 
стра- 
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не међународне 
мотонаутичке уније УИМ 
изабран је за делегата 
посматрача на Европском 
првенству класе Р3 у 
Милану. Носилац је више 
признања из ове области.  

 
* * * 

 
МОМИРОВ, мр Жељка 
(Нови Сад 1962.) 

Вајар. 
Земунску гимназију је 

завршила 1981. године, а 
Факултет примењене 
уметности у Београду 1987. 
Магистрирала је на 
матичном факултету 1993. 
године. Од 1986. године, 
од када је почела да 
излаже, остварила је 15 
самосталних, и преко 80 
групних изложби. Излагала 
је у Мароку на Сусрету 
младих уметника 
Медитерана. 

Била је доцент Факултета 
у Приштини 1993. до 1995. 
године. Добитница је 
неколико значајних 
признања, као што су: 
Годишња награда УЛУПУДС-а, 
прва нагарада за скулптуру 
на "Салону младих" у 
Кикинди и награда 
Скупштине града Београда 
за најбоље ликовно 
остварење и изложбу у 
1993. години. 

 
* * * 

 

Мршић - МИЛУТИНОВИћ, др 
Лепосава 

(Сурчни 1928) 

Технолог. 
Земунску гимназију је 

завршила 1948. године, а 
дипломирала је на 
Пољопривредном факултету у 
Земуну 1952. Диплому 
доктора прехрамбено-
технолошких наука стекла 
је 1984. године. 

Ауторски и коауторски је 
урадила више од 50 
стручних радова за потребе 
унапређења привреде 
Београда.  

Добитник је више 
признања и награда за свој 
дугогодишњи научни и 
стручни рад.  

 
* * * 

 
МУТАВXИЋ, мр Предраг 

Асистент на Филолошком 
факултету у Београду. 

Земунску гимназију је 
завршио 1986, а Филолошки 
факултет у Београду 1991. 
године. Магистрирао је 
1997. године. 

Током 1996. године 
боравио је у Атини као 
стипендиста тамошње 
државне фондације. Од 
1995. године ради као 
асистент на Филолошком 
факултету у Београду и 
држи предавања из 
Савременог грчког језика и 
Основа балканологије.  

Полиглота је, а највише 
преводи са грчког и 
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румунског. Бави се научно-
истраживачким радом у 
оквиру савремене балканске 
лингвистике.  

 
* * * 

 
МУЦИЋ, др Динка 
(Славонски Брод 1956) 

Професор Стоматолошког 
факултета у Београду. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1975. године, а 
Стоматолошки факултет у 
Београду 1981.  

Докторску дисертацију је 
одбранила 1990. године. 
Прошла је сва научна звања 
на факултету, да би 1997. 
године добила звање 
ванредног професора 
Стоматолошког факултета у 
Београду. 

Аутор је 38 оригиналних 
научних радова који су 
публиковани у домаћим и 
страним часописима. 
Објавила је нау-чну 
монографију "Болести зуба и 
вили-ца у старих народа", 
уxбеник "Анато-мија главе и 
врата" за студенте медици-
не и стоматологије, а у 
припреми за штампу је 
једна стручна монографија, 
"Анатомски репетиториди" и 
"Стоматолошки лексикон".  

Сарадник је у научним 
пројектима Стоматолошког и 
Медицинског факултета, 

одакле резултира највећи 
број њених радова. 

Члан је Удружења анатома 
Југославије, Удружења 
анатома Италије и Српског 
антрополошког друштва. 
Била  
је на стручном усавршавању 
у Копенхагену на Панум 
институту.  

Носилац је више признања 
из области научно-
истраживачке и стручне 
делатности. 

 
* * * 

 
МУШИКИЋ, др Предраг 
(Земун 1947) 

Анестезиолог. 
Завршио је Земунску 

гиманзију 1966, а 
Медицински факултет у 
Београду 1974. године. 

Специјализацију из 
Анестезиологије и 
реуматологије  завршио је 
у иностранству, где је и 
дипломирао.  

Живи и ради у Холандији, 
где има своју болницу у 
којој раде специјализовани 
лекари из многих земаља. 

Бави се научним и 
стручним радом. Писац је 
многих публикација и 
добитник низа признања, од 
којих је највећи број 
иностраних. 
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Н 
НАЈХОЛД, Бранко 
(Земун, 1947) 

Дипломирани економиста, 
уредник, издавач, 
хроничар. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1965. године и 
дипломорао на Економском 
факултету. Власник је и 
директор предузећа "Траг". 
Пасионирани је хроничар 
Земуна. Написао је и 
објавио тридесетак 
публикација о родном 
граду. 

Оснивач је Земунског 
међународног салона 
карикатуре, а издаје и 
часопис "Карт", чији је 
главни и одговорни 
уредник. 

Добитник је више 
признања за свој 
дугогодишњи рад у 
издавачкој делатности о 
Земуну. 

 
* * * 
 

НАУМОВ, др Нићифор 
(Стара Пазова, 1922) 

Професор Филолошког 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1941. године. 

После рата 1947. године 
уписао се на Филозофски 
факултет у Београду, Одсек 
за енглески језик и 
књижевност. Дипломирао је 
1951, а следеће године 
запослио се на истом 
Одсеку. Докторат књижевних 
наука стекао је 1962. 
године и прошао је звања 
од асистента до редовног 
професора. У пензији је од 
краја 1988. године. 

Објавио је следеће 
књиге, студије и есеје: 
Дикенс код Срба и Хрвата; 
Из енглеске књижевности-
расправа и огледи; 
Тематска структура 1-
теоријска разма-трања и 
анализе;  

Објавио је низ огледа, 
чланака и приказа у 
часописима. 

Значајни преводи: Бен 
Xонсон: Вартоломејски 
вашар, Ћутљива жена; 
Катрин Мансфилд: Срећа и 
друге приповетке и Чарлс 
Дикенс: Писма. 

 
* * * 

 
НЕДЕЉКОВИЋ, Војислав 
(Земун, 1963) 

Новинар, радио и ТВ 
водитељ. 
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Завршио је Земунску 
гимназију 1982. године. 
Студирао на Филолошком 
факултету. 

Радио је као репортер и 
радио водитељ. Аутор и 
водитељ преко 500 радио 
издања и око 100 
телевизијских емисија. 

Добитник је сребрне 
плакете УЕПС-а за рекламу. 
Боравио је у Шпанији - 
такмичења диск - xокеја у 
дискотеци "Тропикас" 
(1990).  

 
* * * 

 
НИКОЛИЋ, др Боривоје 

(Скопље 1915 -     ) 

Доцент на ВМА Београд, 
санитетски пуковник. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1934, а 
Медицински факултет у 
Београду 1939. године. 
Примљен је за стипендисту 
Југословенске војске и 
морнарице. По објави рата 
бива мобилисан и са својом 
јединицом, евакуационом 
болницом, долази до 
Топуског. По оснивању НДХ 
враћа се  у Београд, 
завршава студије и по 
ослобођењу одмах је 
мобилисан.  

По завршетку рата остаје 
у активној служби ЈНА у 
разним местима, а 1951. 
године премештен је у 
Београд и од 1953. године 
специјализира 
Микробиологију, те се 
затим опредељује за 

паразитологију и 
специјализације проводи на 
Институту Ветеринарског 
факултета у Београду. Од 
положеног специјалистичког 
испита је начелник Парази- 
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толошког одељења 
Микробиолошког института 
Војно медицинске 
академије, а 1972. године 
изабран је за доцента за 
предмет Паразитологија при 
Институту за 
микробиологију ВМА. Године 

1977. престаје му активна 
служба у ЈНА. 

 Носилац је многих 
одликовања, награда и 
признања за дугогодишњи 
рад у медицинској струци.   
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О 
ОГЊЕНОВИЋ, др Предраг 
(Сисак, 1933) 

Професор Филозофског 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1952, а 
Филозофски факултет, 
психологија, у Београду 
1959. године. 

Докторирао је на 
матичном факултету 1965. 
године. 

Оснивач је лабораторије 
за експерименталну 
психологију у Београду 
1974. године. Од 1959-
1961.  радио је са 
малолетним деликвентима. 

Асистент је предмета 
Опште психологије од 1962. 
године, затим доцент, 
ванредни професор и 
редовни професор за 
предмете: Општа 
психологија и Психологија 
уметности на Филозофском 
факултету у Београду. 
Предавао је Психологију 
уметности и на Факултету 
драмских и Факултету 
ликовних уметности у 
Београду. Сада је редовни 
професор и на Факултету 

ликовних уметности на 
Цетињу. 

Аутор је четири научна 
дела. Објавио је шест 
књига из области 
психологије. Најзначајније 
књиге: "Осећај и мера", 
"Нацрт за једну психолошку 
те-орију уметности" и 
"Психологија опажања". 

За допринос научној 
психологији 1977. године 
добио је признање "Бора 
Станковић". 

Један је од оснивача 
Земунског атлетског клуба 
ЗАК (данас "Младост") и 
клуба Матичне културе 
Земуна.  

 
* * * 

 
 
Ољачић МАРИНКОВИЋ Нада 
(Карловац, 1921) 

Књижевник. 
Земунску гимназију 

завршила је 1940, а 1949. 
Филозофски факултет у 
Београду, када је 
апсолвирала и на Музичкој 
академији. Обишла је 
готово читав свет. Њени 
факултети су били и 
сусрети са разним 
крајевима света и 
изузетним људима које је 
тамо упознавала. Критичари 
истичу широку културу Наде 
Маринковић. Нада 
Маринковић је била уредник 
и критичар у литерарној, 
потом у културној 
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редакцији првог програма 
Радио Београда. 

Важнија дела ове 
уметнице су: Смисао и 
љубав, Кина, Јасна пољана, 
Станице у времену, Ла 
Пасионарија, Легенда о 
девојци Слободи, О 
уметности, Игра огледала, 
Прометеј у трагању за 
ватром, Сећања на 
Мирослава Крлежу, Инцест, 
Нестајање, Додир. 

Готово сви романи Наде 
Маринковић су бестселери, 
Нестајање и Додир -"златни 
бестселери". Дела су јој 
преведена на стране 
језике. 

Објављивала је есеје из 
књиже-вности и ликовне 
уметности. 

Добитник је неколико 
високих одликовања за 
културну и уметничку 
делатност: Ордена 
Републике, 1976. године, 
Витеза великог крста - 
Камбоxе, 1966. године и 
низа других признања и 
награда. 

Члан је Европског 
друштва културе. 

 
* * * 

 
ОПАВСКИ, др Павле 
(Стара Пазова, 1925) 

Редовни професор 
Факултета за физичку 
културу у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1946. године 
(матурирао у Београду у 
Средњој школи за ратом  

ометене ученике). Завршио 
је Факултет за физичку 
културу (ДИФ) у Београду 
1949. Први је доктор наука 
из области физичке културе 
који је своју дисертацију 
одбранио у Југославији 
(1969). Специјалност му је 
Функционална анатомија  
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коју је завршио у СР 
Немачкој 1965. и 1966. 
године. Савезни је тренер 
у спортској гимнастици и 
атлетици, стручни саветник 
и кондициони тренер ФК 
"Партизан", "Црвена звезда". 
Био је професор предмета 
Биомеханика на факултетима 
за физичку културу у више 
градова Југославије. Члан 
је међународне асоцијације 
за биохемију. 

Аутор је преко 100 
стручних и научних радова, 
два уxбеника, три 
приручника и више скрипата 
намењених студентима.  

У земљи и иностранству 
одржао је велики број 
предавања где је основна 
тематика била везана за 
апликацију биомеханике у 
спортским дисциплинама на 
основи последњих научних 
достигнућа. 

За свој дугогодишњи 
изузетно квалитетан научни 
рад, добитник је многих 
награда и признања (Орден 
рада са златним венцем и 

Мајска награда СОФКЕ 
Србије). 

 
* * * 

 
ОСТОЈИЋ, Владо 
(Земун, 1951) 

Дипломирани инжењер.  
Земунску гимназију 

завршио 1970, а студије на 
Грађевинском факултету у 
Београду 1975. године. 
Запослен је у саобраћајном 
институту ЦИП у Београду 
на дужности заменика 
генералног директора. 

Учествовао је и 
руководио израдом већег 
броја студија и пројеката 
модернизације и  изградње 
железница у Југославији. 
Члан више стручних тела 
Међународне железничке 
уније и представник 
Југословенских железница у 
стручним телима 
међународног пројекта. 

Добитник је многих 
признања у земљи и 
иностранству за научни 
рад. 
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П 
ПАВЛИЦА, др Младен 
(Пакрац, 1905-Земун 1998)  

Адвокат. 
Завршио Земунску 

гимназију 1923. године; 
дипломирао права у 
Београду 1927. Постао 
доктор права у Загребу где 
се уписује у Адвокатску 
комору. Био је активан 
тенисер и Савезни тениски 
капитен. Од 1944. године 
живео је у Земуну и све до 
1983. године је активни 
адвокат. 

Био је врло активан 
друштвени и спортски 
радник, заслужни грађанин 
Земуна. Добитник је многих 
признања нарочито у струци 
као доајен у адвокатској 
комори Београда и Србије. 

 
 

* * * 
 
 

ПАНТИЋ, др Драгомир 
(Рајловац 1942) 

Научни саветник, 
директор Института 
друштвених наука у 
Београду. 

Завршио Земунску 
гимназију 1961, а 
Филозофски факултет у 
Београду-психологија-1965. 
Докторирао на матичном 
факултету 1978. Управник 
је Центра за политиколшка 
истраживања и јавно мњење. 
Године 1987. постаје 
научни саветник, а 1989. 
директор Института 
друштвених наука. 

Аутор је четири књиге и 
других радова. Добитник је 
више признања и награда. 

 
* * * 

 
ПАСКАЉЕВИЋ, Горан 
(Београд, 1947) 

Филмски редитељ. 
Завршио Земунску 

гимназију 1966. године. 
Дипломирао је филмску 
режију на Филмској 
Академији ФАМУ у Прагу 
1972. године у класи 
великана чехословачког 
филма Е. Клоса. Био је 
председник филмских 
радника Југославије. Радио 
је на Телевизији Београд, 
остваривши више од 30 
документарних и играних 
програма. Редитељ је 11 
дугометражних и око 30 
кратких играних филмова. 
Своју филмску каријеру 
отпочиње кратким играним 
филмовима: "Легенда о 
Лапору" и  "Потомак". Његов 
првенац, дугометражни филм 
"Чувар плаже у зимском 
периоду " добио је Златну 
арену за режију и десетак 
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других награда на 
фестивалима у Пули , и 
награду у Берлину. Следе 
филмови:  "Пас који је 
волео возове", "Земаљски 
дани теку", освојио велику 
бронзану арену у Пули, 
Гран-при у Авелину, затим  
"Посебан третман" Златна 
арена за режију, "Сутон", 
"Варљиво лето 68", "Анђео 
чувар", "Време чуда", "Танго  
Аргентино", "Туђа Америка"  и 
"Буре барута". 

Добио је многе награде у 
земљи и иностранству. 

Учествовао је скоро на 
свим великим филмским 
фестивалима у свету. 

Последњих година широм 
Европе одржавају се његове 
ретроспективе његових 
филмских остварења. 

 
* * * 

 
ПАЦОВИЋ, др Никола 
(Градсково-Зајечар 1927) 

Редовни професор 
Техничког факултета у 
Бору. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1947, а 
Природно-математички 
факултет (хемија) 1951. 
године. Докторирао је 
1971. (ужа специјалност  
му је хидрометалургија). 
Истраживач је и начелник 
одељења у Институту за 
технологију нуклеарних и 
других минерал- 
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лних сировина, у Београду. 
Радио је као професор за 
предмет Металургија ретких 
метала и хемијске методе 
концентрације минералних 
сировина, и био је шеф 
Металуршког одсека на 
Техничком факултету у Бору 
од 1971-1993.године. 

Аутор је три књиге и пет 
научних пројеката. 

За свој дугогодишњи 
стручни и научни рад 
одликован је Орденом рада 
са златном звездом и 
Орденом рада са златним 
венцем. 

Ради стручног 
усавршавања боравио је у 
Паризу, Ванкуверу; на 
специјализацији у Мексико 
Ситију ,а као експерт ОУН, 
у Каиру (експерт 
Југославије за технологију 
урана). 

 
* * * 

 
ПЕТРИЋ Бранка, 
(Нови Винодолски, 1937) 

Глумица. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1955., а 
Факултет драмских 
уметности у Београду 1959. 
године у класи професора 
Танхофера. Члан је 
Југословенског драмског 
позоришта од 1960. године. 
Играла је у преко 70 
позоришних представа и 
преко 10 филмова и ТВ 
драма. Гостовала је у 
Паризу, Будимпешти, 
Варшави, Лењинграду, 

Москви, Фиренци, Трсту, 
Берлину. 

Добитник је Стеријине 
награде, награде Ћуран на 
Данима комедије-
Светозарево, награде за 
глуму на Меморијалу Љубише 
Јовановића и две награде 
за глуму Југословенског 
драмског позоришта. 

 
* * * 

 
ПЕТРИЧЕВИЋ, Паво 
(Доброта - Црна Гора 1933) 

Завршио је Земунску 
гимназију 1952. године, а 
Природно-математички 
факултет у Београду 1958. 
Магистрирао на Економском 
факултету у Београду. 
Радио је у Београду од 
1959. године, прво у ВТИ, 
после у Институту за 
економска истраживања. У 
том периоду бавио се 
програмирањем за 
електронске рачунаре и 
применом економетријске 
методе линеарним 
програмира-њем у моделима 
привредног развоја. Радио 
је, такође, као асистент 
на постдипломској настави.  

Од 1965. до 1991. године 
радио је у Риму као 
функционер Организације 
Уједињених нација за 
пољопривреду и исхрану 
(ФАО). На том послу бавио 
се применом методолошких 
материјала у области 
пољопривредне статистике, 
организацијом пописа 
пољопривреде у земљама у 
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развоју, а задњих 10 
година био одговоран за 
техничку помоћ земљама у 
развоју у тој области. 

У том својству посетио 
је више од 10 земаља у 
развоју на свим 
континентима. 

Публиковао је више 
радова у Југославији и у 
ФАО. Развио је метод за 
рачунање пољопривредних 
површина на бази мерења 
који данас користи више од 
пола афричких земаља. 

Редован је члан 
Међународног Института за 
статистику. То је изборно 
звање на бази објављених 
радова и других заслуга у 
статистици.  

Добитник је више наших и 
међуна-родних признања. 

 
* * * 

 
ПЕТРИЧИЋ, И. Душан 
(Земун, 1946) 

Карикатуриста и професор 
Универзитета. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1964. године, а 
Академију за примењену 
уметност у Београду, у 
класи професора Б. Кршића. 
Објављује карикатуре од 
1965. године у Књижевним 
новинама. Био је уредник 
за карикатуру у "Вечерњим 
новостима", илустратор НИН-
а, ванредни и редовни 
професор Факултета 
примењених уметности. 
Испуњавао је насловне 
стране  "Јежа", " Кекеца",  

"Економске политике", и 
"НИН-а". Сарађивао је са 
Душком радовићем. Аутор је 
књига карикатуре " Луда 
кућа", "Још луђа кућа". 
Организовао изложбе цртежа 
у Галерији графичког 
колектива, ретроспективну 
изложбу у Музеју примењене 
уметности и 
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изложбу "Улога карикатуре у 
мом животу". Аутор је 
анимираних филмова и  
илустратор више књига 
Љубивоја Ршумовића. 

Добитник је награда: 
"Пјер", Гранпри на Светском 
салону у Скопљу, 
Октобарска награда, Сокиба 
и многих других у 
Југославији и свету. 

Од 1993. године живи у 
Канади. 

 
* * * 

 
ПЕТРОВИЋ, др Веселин 
(Подгорица, 1928) 

Редовни професор 
Стоматолошког факултета у 
Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1947. године, а 
затим Стоматолошки 
факултет у Београду. 
Године 1957. примљен је на 
Стоматолошки факултет као 
клинички лекар, а 1959. 
изабран за асистента на 
истом факултету. Као 
стипендиста Светске 
здравствене организације 
био је на усавршавању на 
универзитетским зубним 
клиникама у Бечу 1962. 
године, а 1970.године 
боравио је на студијском 
боравку у Западној 
Немачкој. Бавио се 
истраживањима из домена 
ендодонције и 
парадонтологије. 
Хабитациони рад завршава 
1971, а затим бива изабран 
за доцента на 

Стоматолошком факултету. 
Одбранио је докторску 
дисертацију. 

У току рада био је 
носилац научних пројеката 
у Заједници за науку 
Србије. Активан је учесник 
и организатор многобројних 
стручних састанака и 
конгреса у земљи и 
иностранству и због тога, 
на предлог  4. конгреса 
стоматолога Југославије 
награђен посебном дипломом 
и наградом за развој и 
унапређење стоматологије. 

Изабран је у звање 
професора на Стоматолошком 
факултету 1979. године. 
Објавио је велики број 
стручних и научних радова 
из области ендодонције. 

За време рада на катедри 
је био активан предавач за 
студенте и лекаре на 
специјализацији. 

Носилац је многих 
признања за свој стручни и 
научни рад. 

ПЕТРОВИЋ, Предраг 
(Земун, 1929) 

Архитекта. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1948, а 
Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду 
1955. године.  

Члан је многих стручних 
удружења, добитник више 
интернационалних награда и 
аутор запажених 
радова.Члан је Друштва 
архитеката Југославије, 
архитеката у Швајцарској, 
Федерације архитеката у 
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Швајцарској и Асоцијације 
архитеката у Женеви. 

Радио је као архитекта у 
Београду и Паризу, а данас 
ради у свом атељеу у 
Женеви 

 
* * * 

 
ПЕТРОВИЋ, Стеван 
(Земун, 1872) 

Шумарски инжењер. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1889, а 
Шумарство је завршио у 
Бечу 1893. године. 

Службовао је  у  
Корушкој, у Бељаку, y 
Задру  и другим   местима  
хрватског приморја,  радио 
на уређивању познате  
бујице у Сењској  Драги. 
Одличан је познавалац 
крша. Пошумљавао је и 
уређивао бујице у крашким 
пределима. На Шумарској 
академији у Загребу, 
предавао је Уређење 
бујица, сузбијање ерозија 
и рачунање вредности шуме. 
Од 1921-1923. године је на 
положају повереника -шефа 
шумарског одсека 
Повереништва за шуме и 
руде у Загребу. 

Аутор је више стручних 
радова и пројеката. 

 
* * * 

 
ПЕТРОНИЈЕВИЋ,  Славко 
(Земун,1878) 

Завршио је Земунску 
гимназију 1895. године, а 
Шумарство у Бечу. 

Службовао је најпре у 
Градачцу и Зворнику у 
Босни, а затим у руднику 
Мајданпек, па код државних 
шумских управа: Краљево, 
Бајина Башта, Прокупље. 
Био је шеф шумарства код 
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Банске управе на Цетињу, 
директор Дирекције 
шумарства у Скопљу, у 
Сремској Митровици, затим 
на Цетињу па у Сарајеву. 

Носилац је одликовања за 
стручни рад и за ратне 
заслуге. 

 
* * * 

 
ПЕЧУЈЛИЋ, др Мирослав 
(Сисак, 1929) 

Редовни професор Правног 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1940. године. 
Дипломирао је на Правном 
факултету у Београду, а 
докторат правних наука 
одбранио је 1961. године. 
Целу своју професионалну 
каријеру провео је на 
Правном факултету 
Универзитета у Београду - 
на коме је 1956. године 
изабран за асистента да би 
затим био изабран за 
редовног професора 
Социологије и Методологије 
друштве-них наука коју 
предаје на постдипломском 
студију. Предавао је и на 
другим факултетима: 
Филозофском и Факултету 
политичких наука у 
Београду. 

Професор Печујлић је 
вршио дужност ректора 
Београдског универзитета 
од 1977. до 1981. 

Др Печујлић је био 
оснивач и уредник више 
часописа. 

Друштвено је веома 
ангажован од 1966. до 
1971. године. Био је на 
политичким функцијама 
(Председништво и Извршни 
биро СКЈ). 

У току своје научно - 
стручне каријере био је 
учесник и руководлац низа 
истраживачких 
макропројеката међу којима 
су: "Стратегија научно - 
технолошког развоја Србије 
до 2000. г." Аутор је више 
књига. 

Учествовао је на  многим  
међународним  
симпозијумима и држао је 
предавања на страним 
универзитетима. Био је 
члан студијске групе 
УНЕСКА на Универзитету 
Фудан у Шангају. 

За дугогодишњи стручни, 
научни и друштвени рад 
одликован је и награђен 
више пута. 

 
* * * 

 
ПЕШИЋ, Бранко 
(Земун, 1922- Земун, 1986.) 

Истакнути политички 
радник. Носилац је 
Споменице 1941. године.  

Рано је ступио у 
напредни омладински покрет  
Земуна. 

За време рата учествовао 
је у многобројним  
акцијама и биткама и 
стекао драгоцено искуство 
у идејно - политичком  и 
пропагандном раду у 
партизанским јединицама и 
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међу народом Земуна, Срема 
и Источне Босне. 

По ослобођењу земље 
биран је за секретара 
Месног комитета СКОЈ. И на 
другим друштвено-
политичким функцијама био 
је све до избора за 
градоначелника Земуна и 
Београда, када је његов 
допринос општини и граду 
најснажније изражен. За 
време његовог мандата 
решене су најважније 
саобраћајнице у Београду и 
саграђени значајни 
спортски објекти. 

Касније су се низале 
функције у државним 
органима до председника 
Скупштине Социјалистичке 
Републике Србије. Био је 
члан Председништва СФРЈ и 
ЦК СКЈ, као и  
потпредседник 
Председништва 
Социјалистичке Републике 
Србије.  

Као познавалац и љубитељ 
спорта, дуги низ година 
био је председник 
Фудбалског савеза 
Југославије. 

 
* * * 

 
ПИЛИПОВИЋ, др Илија 
(Вртовче - Петровац, 1938) 

Директор "Лола 
инжињеринга"  Београд, 
професор на Вишој 
машинској школи у Земуну. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1957. године. 
Машински факултет завршио 

је у Београду 1962 
Магистрирао 1972, а 
докторирао 1983. године. 
Ужа специјалност му је 
пројектовање и реализација 
фабричког цемента. 

Био је директор великих 
предузећа (Индустроинвест, 
Лола институт, Иво Лола 
Рибар).  

Добитник је више награда 
и признања. 
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Путовао је у Пољску и 
Данску на усавршавање. У 
ДДР и СССР путовао је 
пословно. 

 
* * * 

 
ПЉЕША, др Стева 
(Земун, 1947) 

Професор, начелник 
одељења за нефрологију у 
КБЦ Земун. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1966, а 
Мединцински факултет у 
Београду 1972. године. 
Магистрирао је 1976. 
године, када је засновао 
стални радни однос у КБЦ 
Земун. Положио је 
специјалистички испит 
1980, а наредне године 
изабран је за шефа 
Нефролошког одсека Општег 
одељења Интернистичке 
службе КБЦ Земун. Оснива 
јединицу за хемодијализу у 
КБЦ Земун, која почиње да 
ради  у склопу Нефролошког 
одсека, а 1990. је 
постављен за шефа 
новоформираног Нефролошког 
одељења. 

Одбранио је докторску 
дисертацију на Медицинском 
факултету у Београду 1990. 
године. Радом са 
студентима бави се од 
1978. године. За ванредног 
професора на предмет 
Интерна медицина изабран 
је 1997. године.  

Учествовао је са 
радовима на више научних 
скупова, како у земљи, 

тако и у иностранству. 
Коаутор је шест книга од 
којих је једна званични 
уxбеник Интерне медицине 
за студенте Медицинског 
факултета у Београду, а 
једна званични уxбеник за 
постдипломске студије из 
нефрологије.  

Члан је више стручних 
удружења и добитник многих 
признања за свој стручни и 
научни рад.  

 
* * * 

 
ПОПОВИЋ, др Гордана 
(Сомбор, 1928) 

Професор Технолошког 
факултета у Београду. 
Завршила Земунску 
гимназију 1947. године, а 
Технолошкио факултет у 
Београду 1955. године.  

Одмах по завршетку 
студија је пос-тављена за 
асистента Технолошког фа-
култета за предмет 
"Технолошке операције" и 
почела да се бави научном 
проблематиком феномена 
преноса масе. На стручном 
усавршавању из те области 
боравила је као 
стипендиста Технолошког 
факултета на Институту 
"Макс Планк" у Гетингену. 
Годину 1963. провела је у 
САД као стипендиста 
америчке техничке помоћи. 

За предмет "Хемијско-
инжењерско рачунање" на 
Технолошком факултету 
изабрана је за доцента 
1964. године. 
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Докторирала је 1965. 
године одбранивши 
дисертацију код проф. др 
Слободана Кончар-
Ћурјевића. За ванредног 
професора изабрана је 
1972. године, а 1977. 
иабрана је за редовног 
професора. На 
постдипломским студијама 
предавала је Коришћење 
електронских рачуна-ра у 
хемијском инжењерству и 
Мате-матичко моделовање у 
хемијском инже-њерству.  

Највећи део времена и 
енергије  посветила је 
реализацији Рачунарског 
центра Технолошко-
металуршког факултета и 
његовом развоју и 
коришћењу за решавање 
хемијско-инжењерских 
проблема. Објавила је већи 
број научних и стручних 
радова као и неколико 
уxбеника и монографија из 
горе наведених области. 

Одликована је Орденом 
рада са златним венцем. 

 
* * * 

 
ПОПОВИЋ, Драган 
(Београд, 1965) 

Дипломирани машински 
инжењер.  

Завршио је Земунску 
гимназију 1984. године, а 
Машински факултет - Одсек 
аерокосмонаутика 1990. 
године у Београду.  

Завршио постдипломске 
студије  на Универзитету 
Мичиген-САД, област наука 

о материјалима. Научно - 
истраживачким радом током  
постдипломских студија 
усавршио је поступак за 
добијање новог материјала 
(керамике). Тај рад је од 
стране Универзитета 
патентиран у САД-у.  

Члан је Америчког 
удружења за керамику од 
1992. године. Од 1993. 
године ради као научни 
истраживач у Компа- 
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нији АЦР, у граду Тусон, 
држава Аризона, која се 
бави истраживањима у 
области нових материјала 
за примену у компјутерској 
и авио индустрији.  

Добитник је више 
признања за изузетан рад и 
допринос развоју научне 
мисли. 

 
* * * 

 
ПОПОВИЋ, Павле 
(Земун, 1906- Београд 1998) 

Књижевник. 
Завршио Земунску 

гимназију 1925. године. 
Књижевним стваралаштвом 
почео је да се бави као 
средњошколац.  

Писао је пуно. Важнија 
књижевна дела су: Запис о 
једној балканској  
легенди, Печалбари, Отац 
мога друга, Наши путокази, 
Пољубац вечности, Таква си 
некад била, Звер и гад, 
Шпанија пропета, Са мојих 
висина. 

 
* * * 

 
Поповић ДЕДИЈЕР, др Олга 
(Земун 1914-Милинкладе 1943) 

Лекар и учесни НОР-а. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1931. године. На 
Медицинском факултету 
дипломирала 1938 и радила 
на хируршкој клиници 
Медицинског факултета. 

Као студент припадала је 
напредној омладини. 
Активно је учествовала у 

НОП-у. Крајем 1941. 
ухапшена је од специјалне 
полиције у Београду. У 
НОР-у је од 1942. године, 
када је постала и члан 
КПЈ.  

Као шеф хируршке екипе 
Друге пролетерске дивизије 
смртно је рањена у Петој 
непријатељској офанзиви на 
Милинкладама.  

 
* * * 

 
ПОТРЕБИЋ, др Милан 
(Јаша Томић, 1928) 

Редовни професор 
Шумарског факултета у 
Београду. 

Матурирао је у Земунској 
гимназији 1948. године. 
После дипломирања на 
Шумарском факутету, радио 
је извесно време у 
индустрији, а након тога 
је примљен за асистента на 
истом факултету. Пошто је 
апсолвирао на магистарском 
курсу, као добитник 
Југословенске стипендије 
за постдипломско 
усавршавање у Норвешкој, 
експериментални део 
магистарске и докторске 
дисертације завршио је у 
Норвешком  технолошком 
институту - НТИ, а затим  
их јавно одбранио на 
Шумарском факултету у 
Београду 1975. године. 

Написао је више књига. 
Објавио је у домаћим и 
страним часописима преко 
65 научних и стручних 
радова који су дали 
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одређени допринос  развоју 
науке и струке. Поред тога 
написао је и монографију: 
Минимални услови квалитета 
намештаја. Био је на 
специјализацији у Данској 
и Шведској. 

Добитник је више 
признања за допринос 
науци. 

 
* * * 

 
ПУЉО, др Атанасије 
(Земун, 1878-1944) 

Професор Медицинског 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1894. године. 
Студирао медицину. Један 
је од оснивача 
Стоматолошке службе у 
Србији. Четири године пре 
других аутора поставио је 
принцип упоредне хирушко-
протетске обраде 
максилофацијалних повреда 
што представља допринос не 
само српске, већ и 
југословенске 
стоматологије светској 
медицинској науци. 

У Београду 1923. године 
оснива Стоматолошко 
одељење Опште др-жавне 
болнице и исте године 
објављује стручну књигу  
"Нега зуба" .  

Указом Министарства 
просвете 1936. године 
основана је 
Одонтостоматолошка клиника 
Медицинског факултета 
Универзитета у Београду за 
чијег је првог управника 

постављен у рангу 
професора Универзитета за 
предмет:  "Болести уста и 
зуба". На дужности 
управника ове клинике 
остаје све до своје 
трагичне смрти 1944. 
године.  
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Писац је бројних 
стручних и научних радова, 
као и добитник високих 
признања у земљи 
ииностранству. 

 
* * * 

 
ПУЉО, др Ђорђе 
(Земун, 1888-Београд, 1960) 

Први декан Стоматолошког 
факултета.  

Завршио је Земунску 
гимназију 1906. године. 
Био је стоматолог као и 
његов рођени брат 
Атанасије Пуљо. Он је 
наставио рад који је 
започео његов брат и успео 
је да раздвоји 
стоматологију, која је 
дуго била само огранак 
Медицинског факултета.  

Тако је основан 
Стоматолошки факултет.  

Изабран је за првог 
декана Стоматолошког 
факултета у Београду. 

 
* * * 

 
ПУТНИК, др Михајло 
(Земун, 1921) 

Професор. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1942. године 
.Као гимназијалац припадао 
је напредном 
средњошколском покрету и 
почетком 1940. године 
примљен је у СКОЈ. У НОП 
Земуна активно је 
учествовао од првих дана 
окупације, а у 
народноослободилачку 

војску Југославије ступио 
је 1943. године и исте 
постао члан КПЈ.  

Као официр ЈНА, на 
Медицинском факултету у 
Београду дипломирао је 
1951.године. У току 
студија упоредо је завршио 
и Пилотску школу и исте, 
1951. стекао звање пилота 
Југословенског ратног 
ваздухопловства, опреде-
љујући се тиме за рад у 
области ваздухопловне 
медицине.  

Од 1951-1954. год. на 
Медицинском факултету и у 
Ваздухопловно-медицинском 
Инситуту завршава 
специјализацију Опште и 
ваздухопловне медицине. 

Постдипломске студије 
завршио је 1956. године на 
Факултету ваздухопловне 
медицине Ваздухопловног 
универзитета Ратног 
ваздухопловства САД. 
Боравио је на стручном 
усавршавању у Бугарској, у 
СССР-у, у ЧССР и у САД-у.  

Докторирао је на 
Медицинском факултету у 
Београду 1978. године.  

У својству стручњака и 
визитног професора Светске 
здравствене организације 
УН, наставне 1979/80. 
године, а затим сваке 
године 1981 - 1985. , по 
четири месеца, предавао је 
на француском језику 
Превентивну и социјалну 
медицину са организацијом 
јавног здравства на 
Медицинском факултету 
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Универзитета Бутаре, 
Република Руанда.  

Написао је и уxбеник за 
Медицински факултет. 

Био је активан 
друштвено-политички 
радник. Учествовао је у 
раду спортских 

организација, органа 
власти, савета и комисија.  

Носилац је десет високих 
ратних и мирнодопских 
одликовања, међу којима је 
и Орден за војне заслуге 
првог  реда.  

 
 

 



 114

 

Р 
Радин  МАРКОВИЋ, др Анкица 
(Земун, 1946) 

Научни сарадник САНУ. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1964, а 
Филолошки факултет 
Универзитета у Београду 
1970. године. Докторирала 
је са темом: "Мотив вампира 
у новијој српској  прози", 
1995. године. 

Од 1970. године ради у 
Српској академији наука и 
уметности, и то од 1976. 
године у Одбору за 
проучавање историје 
књижевности, а од 1997. 
године у Балканском 
институту у звању научни 
сарадник. 

Учествовала је на многим 
међунаро-дним скуповима. 

Објавила је већи број 
научних радова међу којим 
су најважнији: Мотив 
вампира у миту и 
књижевности, Београд, 1996 
и Приче о вампирима, 
антологија, Београд, 1998. 
године. 

Добитник је више 
значајних призна-ња у 
земљи и иностранству за 

свој изу-зетно квалитетан 
стручно-научни рад. 

 
* * * 

 
Радин ШЕВИЋ, др Радмила 
(Земун 1941) 

Ванредни професор 
Филолошког факултета. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1960, а 
дипломирала на Филолошком 
факултету (енглески језик 
и књи-жевност) у Београду. 

На Филозофском факултету 
у Новом Саду је одбранила 
докторску дисертацију, где 
ради од 1969. године као 
виши стручни сарадник, а 
од 1990-1994. прошла је 
пут од доцента до 
ванредног професора за 
предмет Енглески језик и 
Историја енглеског језика. 

Гостовала је на 
универзитетима у Лондону, 
Шефилду и Регензбургу. 

Бави се превођењем са 
енглеског и немачког 
језика и члан је Европског 
лингвистичког друштва. 

 
* * * 

 
РАДОВАНОВИЋ, др Стеван 
(Крњешевци-Стара Пазова,1931) 

Професор. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1951. године. 
Дипломирао је 1955. године 
на Филозофском факултету у 
Београду. Докторирао је 
1984. године са темом: 
"Локално и аутобиографско у 
прози Исидоре Секулић". 
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Стеван Радовановић је 
био професор Земунске 
гимназије од 1962. до 
1996. године. 

Поред педагошког рада др 
Радовановић се бавио 
књижевном критиком и 
књижевном историјом  као и 
културном историјом. Писао 
је књижевне студије, а 
најзначајнији домет су му 
књиге: Из културне 
историје Земуна, Српске 
песникиње од Јефимије до 
данас, Српске песникиње 
19. века, Исидорина 
Кроника, Српски манастири 
и поетска реч, Земун и 
књижевна реч и Зборник 
радова ученика и професора 
Земунске гимназије од 
1958-1998. 

Аутор је три уxбеника за 
наставу матерњег језика у 
војним гимназијама бивше 
Југославије. Написао је 
више чланака и расправа из 
методике наставе 
књижевности и језика у 
средњим школама.  

 
* * * 

 
РАДОЈЧИЋ, др Милош 
(Земун,1903, Женева, 1975) 

Математичар 
Завршио Земунску 

гимназију 1921. године. 
Дипломирао је на Природно-
математичком факултету 
1925, а докторирао 1928. 
Године 1938. постаје 
доцент, 1950. вандредни 
професор, а 1955. редовни 
професор на Природно-мате- 
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матичком факултету у 
Београду. Члан је 
Математичког института 
Српске академије наука. 

Радојчићева делатност је 
свестрана. Објавио је 
преко 30 радова, врло 
запажених у свету, међу  
којима се истичу радови из 
теорије релативитета. 

Радојчић је написао и 
неколико уxбеника за 
Математички факултет, а 
држао је и предавање из 
теоријске физике. Има и 
много објављених радова из 
књижевности и о 
сликарству. Бави 
сликарством, а једном је и 
излагао своје слике. 

 
* * * 

 
РАЈШИЋ, др Радомир 
(Земун, 1917) 

Доктор медицинских 
наука. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1936, а 
Медицински факултет у 
Београду 1941. године. 

По дипломирању, кратко 
време ради у Земунској 
болници. Због ратних 
прилика прелази у Београд 
у Хигијенски заводу, и  
ради на сузбијању пегавца, 
трбушног тифуса, 
дизентерије. 

Од 1944. године је лекар 
24. српске дивизије одакле 
бива позван у Београд, и 
постаје начелник санитета 
ваздухопловства у Земуну. 
Године 1953. шаљу га на 

специјализацију 
ваздухопловне медицине у 
Француску (Нанси, Париз). 
По повратку оснива 
"Ваздухопловни медицински 
институт" у Земуну. 

У Институт је увео прву 
барокомору. 

У међувремену, 1965. 
године одбранио је 
докторску дисертацију на 
Медицинском факултету у 
Београду. 

Војномедицинска 
академија именује га за 
доцента 1969. године. 

 Својој струци и 
медицинској науци оставио 
је доста радова за која је 
добио многа признања, 
одликовања и награде. 

 
 
 

* * * 
 
 
 
 

РАКОВИЋ, др Дејан 
(Београд, 1950) 

Редовни професор 
Електротехничког факултета 
у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1969. године. 
Дипломирао је на одсеку 
техничке физике на 
Електротехичком факултету 
у Београду 1974. године, 
као студент генерације. 
Магистрирао је на смеру 
теоријске физике на 
Природно-математичком  
факултету у Београду где 
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је и докторирао 1982. 
године. 

Од 1977. ради на 
Електротехничком  
факултету у Београду, где 
је прошао сва звања до 
редовног професора 1997. 
На факултету је шеф 
Катедре за технологију 
електротехничких 
материјала, руководилац 
Смера за медицинску и 
нуклеарну технику и 
руководилац постдипломског 
смера за електротехничке 
материјале и технологију. 
Држи наставу на  
предметима из области 
Физике материјала и 
Биофизике на редовним и 
постдипломским  студијама. 

Од 1995. године је 
специјални саветник и 
регионални руководилац 
пројекта "Мозак и свест" 
Европског центра за мир и 
развој, Универзитета за 
мир уједињених нација, у 
Београду. Иницијатор је и 
формирања Здружене 
лабораторије за когнитивне 
неуронауке и 
неуроинжињеринг у 
Београду. 

Самостално или у 
коауторству публиковао је 
око 100 запажених научних 
радова и саопштења из 
области физике материјала, 
молекуларне електронике и 
биофизике, а учествовао је 
и у реализацији 15 научно-
технолошких пројеката из 
ових области. Објавио је и 
око 15 запажених уxбеника 
и монографија. 

Члан је више научних 
друштава,  

Добитник је неколико 
високих признања. 

 
* * * 

 
Ракочевић ЦАРАН, др  

НАТАША 
(Цетиње, 1948) 

Примаријус 
неуропсихијатар. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1967, а 
Медицински факултет у 
Београду  1972. године. 
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Докторску тезу под 
насловом: "Гранични случај 
- дијагностика, терапија и 
прогноза " одбранила је 
1982. године. 

Објавила је више научних 
и стру-чних радова у 
стручној литератури и на 
светским и домаћим 
конгресима. 

Предавач је на 
постдипломским студијама 
из психотерапије на 
Медицинском Факултету у 
Београду. Начелник 
клиничког одељења на 
Институту за психијатрију 
Клиничког центра Србије у 
Београду. 

Члан Европске 
психијатријске асоцијације 
са седиштем у Стразбуру. 

 Добитник је многих 
признања за изузетно 
стручан и научни рад у 
области медицине-
неуропсихијатрије. 

 
* * * 

 
Ралић ДУМАНОВИЋ, др  

Драгица 
(Купиново, 1930) 

Научни саветник 
Завршила је Земунску 

гимназију 1946. године. На 
Одсеку за хемију Природно-
математичког факултета у 
Београду, дипломирала је 
1955, магистрирала 1967, а 
докторирала 1979. године. 

Радила је као асистент 
за аналитичку хемију на 
Пољопривредном факултету у 
Земуну, а од 1960. до 1996 

године као истраживач у 
Институту Галенике, 
односно ИЦН-а. 

Резултати истраживачке 
делатности Д. Думановић 
приказани су у оквиру 42 
научна рада, седам 
патената и 59 саопштења на 
међународним  и домаћим 
скуповима. Учествовала је 
на реализацији четири 
пројекта код Републичне и 
Основне заједнице науке у 
периоду од 1976. до 1995. 
год. Сем тога, бавила се и 
педагошким радом.  

Научни радови и 
саопштења Драгице 
Думановић су запажени и 
често цитирани у 
иностраним књигама, 
монографијама и научним 
публикацијама. Добитник је 
многих награда и признања. 

 
 

* * * 
 

РАНИТОВИЋ, Светозар 
(Добановци, 1882-1937). 

Шумарски инжењер. 
Шумарство је дипломирао 

на Академији у Загребу 
1905. године. Као напредни 
омладинац опредељен за 
уједи-њење јужнословенских 
народа, због учешћа у 
демонстрацијама протеран 
је из Хрватске. Запослио 
се најпре у Шумској  
управи Бајине Баште, затим 
Прокупља, Лесковца, Рашке, 
а  после активног учешћа у 
Првом светском рату у 
Скопљу, Нишу и Београду. 



 119

Од 1929. године 
руководио је радовима на 
искоришћавању шума 
Прометне Банке, а затим 
био управник њене стругаре 
у Београду, члан управног 
одбора и извршног одбора и 
најзад генерални директор 
Шипада у Босни. 

После повратка у државну 
службу био је начелник 
Министарства шума и 
рудника од 1934. до смрти 
1937. године. 

 
 

* * * 
 
 
 

РАТКОВИЋ, др Слободан 
(Карловац, 1940) 

Нучни саветник у 
Институту за кукуруз. 

Дипломирао је на 
Природно-мате-матичком 
факултету у Београду - 
физичка хемија, а 
докторирао 1975. године. 

Радио је као сарадник у 
Институту за нуклеарне 
науке "Борис Кидрич", Винча 
од 1963. до 1967. године, 
затим као сарадник у 
Институту ИНЕП, у Земуну 
од 1967. до 1977. године. 
У Институту за кукуруз у 
Земуну ради од 1977. 
године. 

Аутор је око 60 стручних 
и научних радова. 

Боравио је на студијским 
путовањ-има у Шведској, 
Великој Британији, СССР-у 
и САД-у. 

 

 
* * * 
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РИБАРИЋ, др Иван 
(1940) 

Редовни професор 
Медицинског факултета у 
Београду. 

Земунску гимназију 
завршио је 1958, а 
Медицински факултет у 
Београду 1964. године. 
Докторску тезу под 
називом: "Неурохируршко 
лечење епилепсије" одбранио 
на Универзитету у Беогаду, 
1976. године. 

Био на стручном 
усавршавању у више 
европских и америчких 
универзитета, института, 
клиника. Завршио је курс 
из васкуларне 
микрохирургије у Цириху, 
1974. године. 

Учествовао је на многим 
међуна-родним састанцима и 
конгресима из области 
неурохирургије и 
епилептологије.Стручни рад 
професора Рибарића је 
веома обиман и знзчајан 
јер је први у нас увео 
оперативно лечење 
епилепсије на савременим 
принципима, а више година 
је носилац научно-истра-
живачког пројекта при 
републичком министарству 
за науку Србије у области 
оперативног лечења 
епилепсије. 
Аутор је и коаутор 12 
књига из свих области 
неурохирургије. 

Био је предавач по 
позиву на више 
универзитета ван земље, а 

добитник је многих 
признања у земљи и свету. 

 
* * * 

 
Рибарић ЈУРИЋ, др Марија 
(Раб 1938) 

Доктор медицинских 
наука. 

Земунску гимнаизју 
завршила је 1957, а 
Медицински факултет у 
Београду 1963. 
Субспецијализацију из 
области кардиологије 
завршила је на Медицинском 
факултету у Београду,где 
је одбранила и  докторску 
дисертацију 1978. 

Објавила је преко 100 
научних и стручних радова 
и била на стручном 
усавршавању у Енглеској, 
Холандији и САД. 

 
* * * 

 
РУМЕНЧИЋ Драган 
(Земун, 1935) 

Архитекта, новинар, 
карикатуриста 

Завршио је Земунску 
гимназију 1953, а 
Архитектонски факултет у 
Београду завршио је 1963. 
године. 

Цео свој радни век 
провео у редакцији 
хумористичког листа "Јеж". 
Објављује од 1950. године 
(илустрације и 
карикатуре), од 1955. 
године излаже слике (24 
самосталне и 13 групних 
изложби), аутор је око 
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2000 карикатура, а 
илустратор је 12 књига. 

За свој рад добио је 
награде: Прва  награда за 
политичку карикатуру у 
Монтреалу, Плакета "Златно 
перо" награда УНС "Светозар 
Марковић" и "Пјер" за 
карикатуру. 

Излагао радове широм 
света: Анкона, Песаре, 
Лондон, Њујорк, Варфум, 
Амстердам. 

Припадник земунске Школе 
карикатуре 

Члан УЛУПУДС-а и Групе 
ЈУНИЈ.  
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С 
САВИЋ, др Слободан 
(Загреб,1957) 

Доцент на Медицинском 
факултету у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1976, а 
Медицински факултет у 
Београду 1982. године. У 
септембру 1983. године 
постао је асистент-
приправник за предмет 
Судска медицина на 
Медицинском факултету у 
Београду, а на истом 
предмету, 1993. године, 
унапређен у звање доцента. 
У току свог научно-
истраживачког рада објавио 
је већи број радова у 
иностраним и домаћим  
часописима и зборницима 
међунаро-дних и домаћих 
конгреса. Коаутор је 
поглавља објављеног у 
књизи "Ургентна медицина", 
и новом уxбенику 
"Хирургија", за студенте 
Медицинског факултета. Од 
априла 1995. до јула 1997. 
године био је на стручном 
усавршавању на Одељењу 
судске медицине 
Универзитета у Лунду 

(Шведска), где је 
нострификовао 
специјализацију из судске 
медицине. 

Добитник је више награда 
и признања за стручни и 
научни рад. 

 
 

* * * 
 

СВОБОДА, Јосип 
(Тител,1933) 

Архитекта. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1950, а 1956. 
године дипломирао на 
Архитектонском факултету у 
Београду. 

Аутор је архитектонских 
пројеката, награђених 
конкурсних радова и преко 
20 детаљних урбанистичких 
планова. Главни радови су 
му урбанистичка решења 
Земуна. 

Боравио је у Утрехту и 
Штокхолму на усавршавању. 

Награђен је Орденом рада 
са сребрним венцем. 

 
* * * 

 
СЕРДАР Александар 
(Земун, 1967) 

Клавириста. 
Завршио Земунску 

гимназију 1986. године. Од 
пете године живота похађа 
Музичку школу "Коста 
Манојловић" поседујући 
велику музикалност и 
таленат. Факултет музичке 
уметности, одсек клавир, 
завршио је у Новом Саду. 
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Усавршавао се у Америци, 
на Академији у Балтимору, 
где је магистрирао. Даље 
усавршавање је наставио у 
Њујорку и Риму. 

Лауреат је бројних 
међународних такмичења 
пијаниста. 

 Каријеру солисте 
започео је 1985. године. 
Одржао је бројна реситале 
у Југославији, Италији, 
Америци, Израелу, Русији, 
Мађарској, Француској и 
другим европским земљама. 

Тренутно живи у Паризу. 
Музичка кућа ЕМИ објавила 
је компакт диск, са 
његовом музиком. 

 
* * * 

 
СЕРДАР Светлана 
(Земун, 1970) 

Оперска певачица. 
Заршила је Земунску 

гимназију 1989, а  соло 
певање дипломирала је на 
београдској Музичкој 
академији. Усавршавање 
соло певања наставила је у 
Њујорку, на Академији 
"Xулијард", где је 
магистрирала. 

На такмичењу соло певача 
у Метрополитен опери 
освојила је прво место. 
Била је национални 
победник САД на 
међународном такмичењу. 
Већ четири године је 
успешан члан Државне Бечке 
опере. 
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Концертира у разним 

државама: Немачкој, 
Француској, Израелу, 
Америци и Италији. 

 
* * * 

 
СИМОНОВИЋ, др Милутин 
(Земун,1913) 

Редовни професор 
Шумарског факултета. 

Завршио је Змунску 
гимназију 1931, а Шумарски 
факултет у Земуну 1935. 
године. Започео је рад као 
асистент на истом 
факултету, где је добијао 
сва наставничка звања до 
редовног професора и 
руководиоца катедре за 
шумско-транспортна 
средства. Докторирао је 
1956. године. 

Писац је низа научних 
радова, уxбе-ника, а 
сарађивао је и са научним 
орга-низацијама у земљи и 
иностранству. 

Сарадник је Просветине 
енциклопедије. 

 
* * * 

 
СЛАВКОВИЋ, др Јован 
(Земун,1906-Београд,1966) 

Редовни професор 
Медицинског фа-култета у 
Београду; дописни члан 
Ака-демије наука. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1924, Медицински 
факултет у Београду 1930. 
године. 

По завршетку општег 
лекарског стажа, радио је 
у Паризу на клиникама 
професора тамошњих 
професора.  

После Другог светског 
рата постав-љен је за 
асистента при Првој  
интерној клиници у 
Београду. Прешао је пут од 
доцента до редовног 
професора Меди-цинског 
факултета у Београду од 
1949-1959. године. 

Своју научну и стручну 
делатност усмерио је на 
кардиологију, 
нефропатологију и кардио-
респираторна обо-љења. 

Признање за научни рад 
добио је од Српске 
академије наука и 
уметности, која га је  
изабрала за дописног члана 
1961. године. За несебичан 
и самопрегоран рад 
одликован је Орденом 
заслуга за народ са 
сребрним зрацима. 

Добитник је многих наших 
и међународних признања за 
научни допринос развоју 
медицине. 

 
* * * 

 
Срећковић ЂУРИЋ, др Зорица 
(Земун,1952) 

Редовни професор 
Фармацеутског факултета у 
Београду. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1971, а 
дипломирала на 
Фармацеутском факултету  у 
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Београду 1975. године. На 
истом факултету одбранила 
је докторску дисертацију 
"Проучавање међусо-бног 
утицаја помоћних материја 
и лековитих супстанција у 
фармацеутским суспензијама" 
1982. године. 

Одмах по дипломирању 
запослила се у Заводу за 
фармацеутску технологију 
Фармацеутског факултета. 
Од 1994. године је редовни 
професор Фармацеутског 
факултета у Београду. 

Од почетка рада се 
укључила у научно 
истраживачки рад на 
Фармацеутском факултету. 
Објавила је више од 100 
научних радова, већину у 
међунаро-дном часописима и 
активно учество-вала на 
домаћим и међународним 
скуповима. Написала је, у 
сарадњи са проф. др 
Миомирком Бирманчевић, 
уxбеник за студенте 
фармације "Биофармација". 

 
* * * 

 
СТАМЕНКОВИЋ, Душан 
(Сента,1929) 

Правник и шахиста. 
Земунску гимназију је 

завршио 1947. године. Био 
је судија Врховног суда 
Србије од 1983. до 1995. 
године, а сада ради као 
адвокат у Београду. 

Аутор је већег броја 
књига и чла-нака из 
области земљишно-књижног 
права и Приручника за 

уписе у земљи-шне књиге и 
катастар непокретности. 

Одликован је Орденом 
рада са златним венцем. 
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После ослобођења био је 
шаховски референт Земунске 
гимназије, секретар 
земунских шаховских 
клубова "Чигорин" и 
"Јединство" и један од 
оснивача и секретар 
шаховског клуба "Младост". 

 
* * * 

 
Станисављевић ПАНТЕЛИЋ др 

Зорица 
(Земун,1929) 

Стоматолог. 
Земунску гимназију 

завршила је 1948, а 
дипломирала је на 
Стоматолошком факултету 
Универзитета у Београду 
1955. године.  

Диплому доктора 
стоматолошких наука стекла 
је на Београдском 
универзитету 1978. године. 
Тема доктората је била: 
"Компаративно праћење 
морфолошких промена горње 
вилице код пацијената са 
имедијатном протезом". 

Објавила је 58 радова у 
стручним часописима. 

 
* * * 

 
Академик СТЕФАНОВИЋ, др 

Ђорђе 
(Земун, 1904-1988) 

Редовни професор 
Природно-мате-матичког 
факултета у Београду. 

Земунску гимназију 
завршио 1922, а Хемијске 
студије с докторским 
испитом 1928. године на 

Филозофском факултету у 
Цириху, код професора 
Карера, добитника Нобелове 
награде за хемију. Шест 
година је радио у 
Хемијско-фармацеутској 
фабрици, "Хоффман Ла Роцхе" у 
Базелу, а 1939. године 
изабран је за доцента 
органске хемије при 
Катедри  хемије на 
Медицинском факултету у 
Београду. Од доцента за 
Органску хемију до 
редовног професора прошао 
је пут од 1939-1954. 
године. 

Професор Ђорђе 
Стефановиђ је био 
дугогодишњи управник 
Хемијског института ПМФ, 
шеф Катедре за хемију и 
први управник Одсека за 
хемијске и физичкохемијске 
науке. Оснивач је Катедре 
за биохемију. За дописног 
члана Српске академије  
наука и уметности изабран 
је 1959. године, а за 
редовног 1961. 

Научни радови академика 
Стефановића (преко 100) 
спадају у разноврсне 
области хемије и 
технологије, од органске 
до неорганске хемије; од 
хемије природних производа 
до примењене хемије. 
Доприносио је решавању 
многих проблема индустрије 
и привреде. Одобрена су му 
четири патента. 

Био је почасни члан СДХ, 
члан Швајцарског и 
Холандског хемијског 
друштва. 
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Поводом 
осамдесетгодишњице жи-вота 
и плодног научног и 
педагошког рада посвећена 
му је 10. свеска Гласника 
Хемијског друштва Београд 
за 1983. годину. Године 
1986. академик Ђ. 
Стефановић је добио 
највеће признање СХД, 
медаљу за трајан и 
изванредан допринос науци.  

 
* * * 

 
Академик СТЕФАНОВИЋ, др 

Јован 
(Земун,1896-Загреб, 1964) 

Редовни професор 
Универзитета у Загребу. 

Право је студирао у 
Француској. Докторирао је 
1920. године. 

Од 1922.  до 1925. 
године прошао је пут од 
доцента до ванредног 
професора Универзитета у 
Суботици, а од 1926. до 
краја живота је редовни 
професор Уставног права на 
Свеучилишту у Загребу. 

Члан је Југословенске 
академије наука и 
уметности од 1963. године. 

Написао је уxбеник 
Уставно право ФНР 
Југославије. 

Обрађивао је питања 
федеративног уређења 
државе. 

 
* * * 

 

СТЕФАНОВИЋ Ненад 
(Земун, 1956) 

Новинар недељника 
"Време". 

Завршио је Земунску 
гимназију 1975. године. 
Дипломирао је на Факултету 
политичких наука у 
Београду. 
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Дописник је у часопису 
"Време" од оснивања 1990. 
године. Написао је књигу 
"Генеза маспока у 
Хрватској"  1990. године. 
Специјални извештач "Борбе" 
и "Вечерњих новости" из 
Источног Берлина (пад 
Берлинског зида 1989). 

1986. године добио је 
награду "Вечерњих новости". 

 
* * * 

 
СТОЈАНОВИЋ, Мирољуб 
(Земун, 1947) 

Дипломирани инжењер 
електротехнике. 

Завршио је Земунску 
гимназију као ђак 
генерације. 

Дипломирао је 1971. 
године на Одсеку за 
телекомуникације и 
електронику 
Електротехничког 
факултета. 

Запослен је на железници  
од дипломирања, сада у 
Заједници Југословенских 
железница као помоћник 
директора сектора за 
техничке послове. 

Предавао је као професор 
Више железничке школе у 
Београду предмет "Основе 
телекомуникационе технике". 
Аутор уxбеника за предмет 
Телекомуникациона техника 
у средњој железничкој 
школи. 

Аутор је више студија, 
стручних радова и 
монографија и учесник на 
саветовањима и 

симпозијумима у земљи и 
иностранству. 

Члан је Комитета за 
информатику Међународне 
железничке уније у Паризу 
и Радне групе за 
информатику железнице 
југоисточне Европе.  

Активан је учесник у 
пројектима Европског 
истараживачког развојног 
института у Утрехту и 
сарадник на изради 
међународног речника 
железничких стручних 
термина. 

Председник је Управног 
одбора Југословенске 
асоцијације за електронску 
размену података. 

 
 

* * * 
 
 
 

СТОЈАНОВИЋ, др Роксанда 
(Земун, 1948) 

Доктор медицине. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1966. године. На 
Медицинском факултету у 
Београду дипломирала је 
1972. године. Од 1974. 
запослена је у Институту 
за реуматологију у 
Београду. 

Докторирала је на 
Медицинском факултету у 
Београду, а од 1986. 
године је доцент на 
Катедри интерне медицине. 

Аутор је и коаутор око 
120 научних и стручних 
радова. У оквиру 
реуматологије бави се 
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епидемиолошким 
истраживањима реуматских 
болести, дијагностиком и 
лечењем системских болести 
везивног ткива, посебно 
системског еритемског 
лупуса и реуматологијом 
дечијег узраста.  

Члан је Комитета за 
епидемиологију реуматских 
болести и Европске лиге за 
борбу против реуматизма. 

Боравила је на стручном 
усавршавању у Енглеској, 
Немачкој, Швајцарској и 
Русији. 

Носилац је многих 
признања за изузетан рад и 
допринос развоју медицине. 

 
* * * 

 
СУРЧУЛИЈА, др Живко 
(Сремски Михаљевци, 1945) 

Редовни професор 
Технолошко-металуршког 
факултета у Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1964, а Правни 
факултет у Београду 1968. 
године. Докторску 
дисертацију из области 
социјалних наука брани 
1976. године. 

У научној, стручној и 
широј јавности оставио је 
печат својим књигама 
"Друштвена анатомија 
национализма" и "Ко влада 
нацијом", као и зборником 
радова "Национално питање и 
социјализам", чији је 
редактор и један од 
аутора. 

Предаје Општу 
социологију (коаутор је 
универзитетског уxбеника 
"Социолошка хрестоматија са 
коментерима"). Поред радова 
из Опште социологије 
највећи допринос дао је у 
изучава- 
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њу феномена из области 
социологије рада и 
социологије нације. Један 
је од аутора и члан  
редакционог одбора нашег 
првог "Социолошког 
лексикона" и аутор прилога 
у "Економском лексикону" и  
"Економској енциклопедији". 

Током последњих 20 
година бавио се и 
емпиријским научним радом 
као руководилац и члан 
истраживачких тимова.  

Радови су му објављивани 
на више језика. 

Члан је многих домаћих и 
страних удружења и 
друштава. 

Научно и стручно 
усавршавао се у Лондону, 
Риму,Паризу и  Штокхолму . 

Данас је Др Живко 
Сурчулија редовни професор 
предмета Социологија на 
Технолошко-металуршком 
факултету у Београду и 
научни саветник у 
Институту друштвених наука 
у Београду. 
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Т 
ТАРАНОВСКИ, др Кирил 
(Кијев, 1911-1993) 

Професор универзитета.  
Завршио је Земунску 

гимназију 1929.године. 
Студирао је и завршио  
права и славистику на 
Београдском универзитету. 

Др Тарановски је започео 
своју наставно-научну  на 
Катедри за источне и 
западне словенске језике 
Филозофског факултета и 
одбранио докторску 
дисертацију под насловом 
:"Руски дводелни ритмови". 
После рата прошао је сва 
наставна звања. Предавао 
је руски језик, а једно 
време и пољски језик. 
Године 1958. на позив 
чувеног светског 
лингвинисте Романа 
Јакобсона одлази у САД, 
где на универзитетима у 
Берклију и Харварду 
наставља своју плодну 
наставну и научну 
делатност. 

Свој стваралачки опус 
започео је још у 
гимназијским годинама као 
песник и преводилац руске 
поезије на српски језик, 

да би касније прешао на 
науку о словенском, у 
првом реду руском  и 
српском стиху, и на 
превођење прозних и 
драмских дела руских 
писаца.  

Оно због чега светска 
научна славистичка јавност 
сматра проф. Тарановског 
научником великог формата 
је његов допринос науци о 
стиху, версологији. То су 
резултати које је постигао 
у истраживањима формалне 
фактуре стиха, метрике и 
самантике. Открио је 
дубинска својства руске 
метрике, а сматра се 
једним од оснивача 
савременог статистичког 
метода у науци о стиху. 

Посебно се својом 
вредношћу и значајем 
истичу његове две књиге: 
"Руски дводелни ритмови" и 
"Књига о Мандељштајму". 

ТЕОДОРОВИЋ   Ј. 
Константин 

(Земун 1888) 

Професор. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1907.године. По 
завршеној гимназији 
уписује Природно-
математички факултет 
Загребачког универзитета и 
дипломира 1911. 

Службовао је као 
професор у Вуковару и 
Земунској гимназији. 
Постављен је за директора 
Женске реалне гимнаизје 
1925, а јануара 
1938.године бива постављен 
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за директора Друге 
мешовите гимназије у 
Земуну. 

Одликован је Орденом 
Светог Саве, највећим 
орденом који је у то време 
додељиван за заслуге и 
успехе у просветној 
струци. 

Друштвеним радом, као 
Земунац, доприноси 
афирмацији Земуна у оквиру 
Београда и Југославије. 
Више година је председник 
одбора Црвеног крста 
Земуна и Земунског среза и 
као такав је члан главног 
одбора Црвеног крста 
Југославије. 

 
* * * 

 
ТЕКАВЕЦ  Богомир 
(Љубљана, 1912-1992) 

Дипломирани економиста и 
књижевник. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1931, а 
дипломирао на Економском 
факултету у Београду 
1972.године. 

 Као гимназијалац 
заволео је књи-жевност под 
утицајем својих професора 
Ђорђа Глумца, Рашка 
Димитријевића и Душана 
Муждеке. 

У младости је био 
наклоњен песништву а и 
касније је писао песме. 
Преко 30 година сарађује у 
Омладинским  и  књижевним 
листовима, 1931. објављује 
збирку, песма "Звек окова", 

а 1990 издао је књигу 
"Ламент над Косовом". 

Бавио се спортом. Играо 
је (голман) у тиму "Борац" и 
"Витез" из Земуна. 

Даровао је школи своје 
две песме - за прославу 
125 година рада Земунској 
гимназији, а за 135 година 
рада "Свођење рачуна". 
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ТИШМА  Павле 
(Тремушњак-Сисак, 1900 - Земун, 

1966) 

Професор. 
Завршио Земунску 

гимназију 1920. а 
Филозофски факултет у 
Београду 1924.године. Од 
1942. године ради као 
професор математике у 
Земунској гимназији, до 
одласка у интернацију. По 
повратку 1945. године 
радио је у Земунској 
гимназији као професор 
математике, а био је 
директор ЗГ од 1945-1951. 
године. 

Изузетни стручњак, 
педагог и методичар, 
годинама је вршио 
инспекцију наставе 
математике, а од 
1955.године руководи 
хоспитовањем студената 
Природно-математичког 
факултете у Београду. 

Носилац је више 
одликовања, награда и 
признања. 

 
* * * 

 
ТЕОДОРОВИЋ  Угљеша 
(Вуковар, 1916 - 1961) 

Инжењер хемије. 
Земунску гимназију са 

Вишим течајним испитом 
завршио је 1934.године. 

У току свог гимназијског 
школо-вања активно је 
учествовао у разним 
школским такмичењима и 
добијао награде. Добио је 
и награду за "Светосавски 

темат". Ван школе био је 
члан "Сокола" и "Извиђача", 
а нарочито се истакао као 
члан веслачког клуба 
"Галеб" освојивши прва места 
са својим друговима у 
четверцу. 

Студирао је хемију код 
проф.др Симе Лозанића. Био 
је изузетан студент и за 
награду је добио 
стипендију Фонда "Српског 
посланика" у Лондону и 
одлази на студије, 
завршава их и добија звање 
инжењера технологије. 

После рата радио је у 
својој струци, као врло 
цењен и признат стручњак, 
у разним великим 
индустријским 
корпорацијама све до своје 
смрти 1961.године. 

 
* * * 

 
ТОМАШИЋ, др Вера 
Научни саветник 

Медицинског факултета у 
Ријеци. 

Земунску гимназију 
завршила је 1948. године. 
Дипломирала на Београдском 
универзитету. Службовала 
је само у Ријеци. Радила 
као професор гимназије у 
Сушаку, а затим прелази на 
Медицински факултет где се 
бави научним радом.  

Магистарску и докторску 
тезу одбранила је на 
Медицинском факултету у 
Љубљани. 

На основу стечених 
научних квалификација 
бирана је у сва научна 
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звања укључујући и звање 
научног саветника. 

Објавила је бројне 
научне и стручне радове у 
домаћим и страним 
часописима. 

 
 

* * * 
 
 

ТРБОЈЕВИЋ, др Георгије 
(Попинци-Пећинци,1932) 

Редовни професор 
Ветеринарског факултета у 
Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1953, а 
Ветеринарски факултет у 
Београду 1959.године. 
Прошао је сва звања од 
асистента до редовног 
професора на Ветеринарском 
факултету у Београду. 
Поред редовне наставе на 
основном студију изводио 
је наставу на трећем 
степену магистарске и 
разним видовима 
специјалистичке наставе. 

Сам, или у заједници са 
другим ауторима учествовао 
је на већем броју научно- 
стручних скупова-конгреса, 
симпозијума и у многим 
земљама Европе, 
Азије,Северне и Јужне 
Америке. 

Објавио укупно 198 
научно-стручних радова, 
који су објављени у 
зборницима и часописима. 

Именован је за пом. 
министра за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду 
1994. године. Руководио је  

ресором ветеринарства у 
Влади РС, а сада је члан 
Савета Министарства за 
"дугорочни развој 
пољопривреде, прехрамбене 
индустрије и села до  
2020.године". 
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Био је члан уредништва 
више стручних часописа, а 
једно време и главни и 
одговорни уредник часописа 
"Савремено сточарство". 

Члан је Друштва 
ветеринара и вет.техничара 
Југославије и учесник на 
неколико светских конгреса 
ветеринара. 

 
* * * 

 
ТРБОЈЕВИЋ, др Жарко 
(1937) 

Први вице-гувернер 
Народне банке Југославије. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1957, а 
Дипломирао је на Правном 
факултету у Београду 1961. 
године. 

Своју професионалну 
каријеру је започео 1962. 
у Југословенској банци за 
спољну трговину. 
Представник "Југобанке" у 
Њујорку. Помоћник 
генералног директора 
"Југобанке", филијале у 
Њујорку. 

На предлог Савезног 
извршног већа 1988.године 
именован је од стране 
Савезне скупштине за вице-
гувернера Народне банке 
Југославије, за 
међународне послове. 

 
* * * 

 
ТРБУХОВИЋ, Љубомир 
(1923) 

Редовни професор 
Универзитета. 

После завршеног седмог 
разреда гимназије 1941. 
године склања се од усташа 
у Београд, где матурира 
1942. 

Архитектонски факултет 
завршава 1950. године. У 
периоду до 1957.г.  ради 
као пројектант у 
грађевинским  предузећима. 
У том периоду пројектује 
низ зграда од којих су 
најзначајније Управна 
зграда Ветеринарског 
института НРС, зграда 
Болнице за грудоболне у 
Земуну итд. 

Године 1957. изабран је 
за асистента при Катедри 
за архитектонске 
конструкције на 
Архитектонском факултету у 
Београду, затим одлази у 
Швајцарску где једно време 
ради као руководећи 
пројектант, да би 1966.г. 
био изабран за доцента на 
једном од најпознатијих 
техничких факултета у 
Европи-Техничка висока 
школа у Цириху. Низ година 
предаје предмет 
архитектонске конструкције 
и пролази сва звања 
универзитетског 
наставника. 

 Сарађује са 
најпознатијим часописима 
из области архитектуре у 
којима је објавио преко 50 
радова. Као познати 
стручњак у својој области, 
у више наврата позиван је 
у САД да држи семинаре на 
разним факултетима. 
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Ћ 
Ћирковић ГАВРИЛОВИЋ, др 

Љиљана 
(Крагујевац,1950). 

Редовни професор 
Географског факултета у 
Београду 

Завршила је Земунску 
гимназију 1968.године.  

На Одсеку за географске 
науке Природно-
математичког факултета у 
Београду дипломирала је 
1972.године  

По  дипломирању примљена 
је за асистента у 

Географском институтy 
"Јован Цвијић"  САНУ, где 
је радила до 1978.године, 
када прелази на Географски 
факултет. Докторирала је 
1980.године и од доцента 
до редовног професора 
прошла пут до 1994. 
године. 

За 25 година бављења 
научним радом објавила је 
универзитетски уxбеник. 
Била је шеф Катедре за 
физичку географију 
Географског факултета, 
руководилац научног 
пројекта, потпредседник 
Српског географског 
друштва. 

Члан је Наставно-научног 
већа Универзитета и члан 
Националног комитета за 
међународни хидролошки 
програм . 
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Ф 
ФАБИЈАНИЋ, Бранко 
(Омишаљ, 1928-1985) 

Инжењер шумарства . 
Завршио је Земунску 

гимназију 1947, а Шумарски 
факултет у Београду 
1951.године. 

Као млад инжењер 
посветио се екологији и 
шумарској фитоцентологији 
радећи као асистент на 
Шумарском факултету у 
Сарајеву. Касније прелази 
на Катедру ботанике где 
ради на картирању шумске 
вегетације у Босни. 

Завршио је две 
специјализације у Немачкој 
и Мађарској.  

Од 1976-80.године члан 
је и саветник Савета за 
заштиту споменика културе 
и човекове средине 
Савезног извршног већа у 
Београду. Један је од 
носилаца израде 
публикације Заштита 
природне баштине 
Југославије-публикације 
написане у два тома 
1978.године у Београду. 

 
 

* * * 
 

ФЕКЕТЕ,  др  Егон 
(Београд, 1931) 
Професор и  научни 

саветник у Институту за 
српскохрватски језик. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1950 , а 
Филозофски факултет у 
Београду 1956.године. 
Докторирао је на матичком 
факултету 1967.године. Ужа 
специјалност му је 
нормативна граматика 
српскохрватског језика, 
историјска лексикографија, 
лексикологија, ономастика, 
језичка политика и језичка 
култура. 

Предавач на Филозофском 
факултету у Новом Саду и 
на Универзитету "Јохан 
Волфганг Гете" у Франкфурту 
на Мајни. Уредник је и 
суредактор Речника  
српскохрватског књижевног 
и народног језика  САНУ и  
коаутор и уредник Речника 
српскохрватског књижевног 
језика у издању  Матице 
српске. 

Ради у Институту за 
српскохрватски језик од 
1961.године као члан 
научног Већа и члан  
редакције часописа Наш 
језик. 

Аутор је више значајних 
радова из области наше 
културне историје. 

За свој дугогодишњи 
стручно-научни рад, 
добитник је многих 
признања. 
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* * * 
 
 
 

ФЕМПЛ,  др  Станимир 
(Земун, 1903-Београд 1986.) 
Редовни професор 

Електротехничког факултета 
у Београду.  

Завршио је Земунску 
гимназију 1922, а  
Филозофски факултет (група 
математика) у Београду 
1926.године. Службовао је 
као професор математике у 
Панчевачкој, а затим у 
Земунској гимназији. Био 
је 5 месеци вршилац 
дужности директора 
Земунске гимназије. 

Као сарадник математичар 
радио је код познатог 
математичара, научника на 
београдској Опсерваторији, 
Милутина Миленковића, пуне 
три године. 

Докторирао је на 
Математичком факултету у 
Београду 1956.године и 
исте године изабран је за 
спољног научног сарадника 
при Катедри за математику 
на Електротехничком 
факултету у Београду. Од 
1958. до 1968. прелази пут 
од сталног научног 
сарадника до редовног 
професора истог факултета. 
Био је врло активан члан 
Математичког Института.  

На Електротехничком 
факултету предавао је 
математику, а на одсеку за 
техничку физику 
Математичке методе у 
физици(рачун вероватноће и 

Специјалне функције). Држао 
је предавања и на 
постдипломским студијама. 
Аутор је неколико 
уxбеника. 
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По један примерак својих 
уxбеника, скрипата, 
приручника, анализа и 
математичких решења, 
даривао је библиотеци 
Земунске гимназије 
1984.године.  

Као ученик гимназије, 
студент и млад професор 
математике активно је 
вежбао у СОКОЛ-у пре лл 
светског рата. 

За свој дугогодишњи 
научно-стручни и спортски 
рад награђен је многим  
признањима. 

 
 

* * * 
 
 

ФРУШИЋ  , Андрија 
(Дивош, 1883) 
Инжењер шумарства. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1903 , а 
Шумарску академију у 
Загребу 1906. године. 

Службовао је у шумарским  
организацијама у 
Хрватској.  

Дуго година био је 
директор имовине општине 
Нова Градишка а од  1935 . 
године до краја живота 
боравио је y Земуну.  

Добитник је више 
значајних призна-ња као 
агилан и вредан службеник 
у својој струци. 
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Х 
ХАФНЕР, Јосип 
(Земун,1875-Земун,1938) 

Инжењер. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1892, а 
Шумарство у Бечу 1895. 

Службовао је од 1909-
1933. Као високи саветник 
за шумарство и управник 
добра бискупије у Ђакову. 
Био је изузетан стручњак 
за негу чување, одржа-вање 
и експлоатацију шуме. 

Носилац је високих 
признања за резултате рада 
у струци. 

 
* * * 

 
ХЕЦЛ,  Александар 
(Земун, 1926-Земун, 1991) 

Сликар. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1947. Године. 
Студирао је сликарство на 
Ликовној академији у 
Београду, али као млад 
бунтовник, незадовољан 
ондашњим стањем на 
академији, напушта је и 
постаје слободан уметник. 
Још у детињству испољио је 
изванредне цртачке 

способности, те га је 
београдски недељник "Време" 
1939. године прогласио 
земунским вундеркиндом. 

У младости, ради зараде, 
почиње да ради као 
илустратор за издавачку 
кућу "Ново поколење". 
Његови радово су запажени, 
и друге издавачке куће 
("Стожер", "Рад", "Народна 
просвета" и "Нолит") желе 
да га привуку као свог 
сарадника. Хецл своје 
илустрације, до шездесетих 
година, ради највећим 
делом у реалистичком 
маниру. 

Паралелно са 
илустровањем књига Хецл 
континуирано слика. 
Признат му је статус 
самосталног уметника 
1965., а затим постаје 
члан УЛУС-а. Тематика 
његовог сликарства је врло 
широка, од људских фигура 
до пејзажа. 

Његов сликарски опус 
обухвата неколико стотина 
слика у уљу, неколико 
хиљада темпера, гвашева, 
акварела и цртежа. 
Изузетну целину чине 
психолишке студије људи 
које често иду до 
гротескног, развијајући се 
у лепези ка сарказму и 
карикатури. 

Илустровао је  стотине 
књига. 

 
* * * 
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ХРОЊЕЦ, Вићазослав 
(Пивница, 1944) 

Уредник књижевних 
издања. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1963. године, а 
на Медицинском факултету 
апсолвирао 1968. године. 
Радио је као новинар у 
часопису "Глас људи";  
председник Друштва 
књижевника Војводине ; 
главни и одговорни уредник 
књижевног часописа "Нови 
живот"; Збирке песама су му: 
"Звезде обала", "Со али 
песак" , "Граница" , "Млин 
за кафу" , "Удео у јабуци" 
. Збирке приповедака: 
"Промаја" , "Господар 
ваздуха и краљев син"  

Добитник је Октобарске 
награде новог Сада), 
награде "Стражилово" , 
"Обзор" и  Премије 
Асоцијације словачких 
писаца. 
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Ц 
ЦВЕТАНОВИЋ, др  

Александар 
(Ниш, 1944) 

Редовни професор 
Универзитета. 
Завршио Земунску 

гимназију 1962 ,  а 
Грађевински факултет у 
Београду 1967. године. 
Докторирао је 1976. 
године. Стручну каријеру 
започео је у грађе-винском 
предузећу "Ратко Митровић", 
а затим на Саобраћајном 
факултету. За редовног 
професора на Грађевинском 
факултету изабран је 1988. 
Године. 

Шеф  је катедре за 
путеве, аеродроме и 
железнице на Грађевинском 
факултету универзитета у 
Београду. 

У току досадашњег радног 
века објавио је око 150 
научних и стручних радова, 
четири књиге, 20 
истраживачких студија и 
учествовао у пројектовању 
скоро свих објеката 
нискоградње у земљи и 
иностранствy-пројектованих 
од стране наших фирми 

Добитник је многих 
признања и награда за 
изузетан допринос научном 
стваралаштву. 

 
* * *  

 
ЦВЕЈИЋ,  др  Никола 
(Мартинци - Срем, 1895) 

Завршио Земунску 
гимназију 1911, а високу 
Техничку школу у Прагу 
1922.године. Докторирао је 
на Грађевинском факултету 
у Београду 1957.године. 
Радио је више година као 
директор Водне задруге у 
Земуну за Доњи Срем. Радио 
је као министар грађевине, 
затим на Пољопривредном и 
Грађевинском факултету где 
је био шеф Катедре за 
геодезију и хидротехнику.  

Написао је уxбенике: 
Водоводи; Мелиорација (за 
Пољопривредни факултет) и 
Геодезија. 

Добитник је више 
признања и награда за свој 
дугогодишњи рад у струци и 
науци. 

 
* * * 

 
ЦВЕЈИЋ, Никола 
(Добановци, 1896) 

Инжењер шумарства и 
оперски певач. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1915.године, а 
Шумарски факултет у 
Загребу 1921.године. Још 
за време студија определио 
се за певање. Постао је 
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познати оперски и 
концертни певач, бас, 
првак београдске опере, 
професор Музичке академије 
у Београду. 

За свој уметнички рад 
добио је многа значајна 
признања, награде и 
захвалнице. 

 
* * * 

 
ЦВИЈОВИЋ, Мира 
(Сарајево, 1921-Сремска Митровица 

1942) 

Завршла је Земунску 
гимназију 1941.године. 
Уписала је Правни факултет 
у Београду. 

У НОП-у је учествовала 
од првих дана. У лето 
1942.године била је 
организатор спасавања 
земунских Јевреја. 
Стрељана је у Сремској 
Митровици у септембру 
1942.године. 

Дана 14.3.1996.године 
одликована је посмртно од 
стране Израела медаљом 
"Праведника међу нацијама" 
и њено име урезано је у 
зид праведника у Јад 
Вашену. 

Име Мире Цвијовић 
урезано је и у спомен 
плочу Земунске гимназије, 
а Библиотека у насељу Нова 
Галеника носи њено име. 

  
* * * 

 

ЦВЈЕТИЋАНИН, Дане 
(Земун, 1928      ) 

Стручни сарадник у Винчи 
Завршио је Земунску 

гимназију 1947, а Природно 
матеметички факултет у 
Београду 1952.године 
(одсек физичка хемија). 
Године 1952. запослио се 
на Институту за нуклеарне 
науке у Винчи где је 
провео цео свој радни век 
и добио звање стручног 
сарадника. Био је на 
специјализацији у 
нуклеарним  институтима у 
Норвешкој и Пољској. За 
свој рад је одликован 
јубиларном наградом 
Института за развој 
области хемије 
радиоактивних материјала, 
1968. године. 

Објавио је сам и у 
сарадњи преко 40 научних и 
стручних радова и 
монографија. Највећи број 
радова је саопштен на 
домаћим и међународним 
скуповима. 

 
* * * 

 
ЦВЈЕТИЋАНИН, др Данијел 
(Београд, 1947) 

Редовни професор 
Економског факултета у 
Београду. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1966, а 
Економски факултет у 
Београду 1970. године. 
Докторирао је на матичном 
факултету 1981.  
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Радио је на Институту за 
економику индустрије, 
затим је изабран за 
доцента, ванредног 
професора и 1997.године за 
редовног професора на 
Економском факултету у 
Београду. 

Чест је коментатор на ТВ 
економских прилика у 
земљи, система финан-
сирања и планирања у нашој 
земљи,  производње 
(извоза), зараде и 
буxетске расподеле. 

Писац је више уxбеника и 
скрипата за студенте 
Економског факултета. 

Добитник је многих 
признања за истраживачки 
научни рад. 

 
 

*** 
 
 
 

ЦЕРОВАЦ, Бранко 
(Београд, 1920) 

Дипломирани инжењер 
телекомуникација. 

Завршио је Земунску 
гимназију 1938.године. 
Започео је студије на 
Техничком факултету у 
Београду (Машинско - 
електротехнички одсек), а 
студије телекомуникација 
је завршио у Бечу 
1945.године. Стекао је две 
специјализације у 
иностранству: Ултразвук на 
институту телекомуникација 
у Бечу и Пиезоелектрични 
кристали у Хагу. 

Од студијских и стручних 
радова истичу се 
многобројна домаћа и 
страна саветовања. Науци 
је дао преко 40 значајних 
остварења и преко 200 
објављених радова. 

Успешно је завршио 
идејни пројекат ЕИ-Ниш на 
комплексу Земун поље и 
формирање нових фабрика и 
погона на бази сопствене 
изградње инвестиционих 
програма и пројектних 
задатака са преко 12000 м2 

грађевинске површине и са 
10 000 запослених људи. 
Признања: Октобарска 
награда Београда 1958., 
Орден рада са златним 
венцем 1986.године и низ 
других. 
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Ч 
ЧМЕЛИК, Вилим 
(Сремска Митровица, 1878-   ) 

Инжењер шумарства. 
Завршио Земунску 

гимназију 1895 , а 
шумарство у Бечу 1898. 
године. 

Службовао је најпре у 
Хрватској где се истакао 
као стручњак на уређивању 
бујица у Приморју. После 
рата радио је у Београду 
као начелник оделења и 
генерални директор у 
Министарству шума и 
рудника од 1929. до 1931. 
године. 

После пензионисања живео 
је у Загребу. Био је 
председник Југословенског 
шумарског удружења. 

Аутор је више запажених 
стручних радова. 

Носилац је више 
признања. 

 
* * * 

 

Чолић  ДИКЛИЋ, др 
Вукосава 

(Сурдук, 1929) 

Редовни професор 
Медицинског факултета у 
Београду. 

Завршила је Земунску 
гимнацију 1949, а 
биологију на  Природно-
мате-матичком факултету у 
Београду 1953. године. 
Исте године се запослила у 
Биолошком институту 
Медицинског факултета.  Од 
1957-1984. године пре-шла 
је пут од асистента до 
редновног професора 
Медицинског факултета. 
Докторску дисертацију из 
области медицинске 
екологије обрадила је 
1965. године на матичном 
ПМФ.  

Током 1965. године 
посвећује се новој научној 
области хуманој 
(медицинској) генетици. 
Учествује у формирању 
једне од првих 
лабораторију за 
цитогенетичка истраживања. 
Борави на студијским 
путовањима у Француској у  
познатим лабораторијама. 
Руководила је 
Лабораторијом за 
цитогенетичка истраживања. 
Са својим научно-истражи-
вачким тимом, који је 
постао познат у земљи и 
иностранству, успоставила 
је сарадњу са клиникама 
Медицинског факултета и 
другим здравственим 
установама за изучавање 
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наследних болести и 
поремећаја човека, као и 
на клиничкој примени 
резултата проучавања, 
значајних за дијагнозу, 
прогнозу и превенцију 
наследних болести. 

Објавила је више научних 
радова који су цитирани у 
светској научној 
литератруи. Коаутор је 
поглавља из Хумане и 
медицинске генетике у 11 
књига-уxбеника за редовне 
и постдипломске студије - 
лекарских приручника. 
Руководила је научним 
пројектима РЗН Србије и 
Министарства за науку и 
технологију Србије.  

Била је члан редакционог 
одбора часописа "Медицинска 
истраживања", председник 
Друштва генетичара Србије 
и члан више научних 
друштава и европског 
друштва за мутагенезу   

 
* * * 

 
ЧОЛИЋ, др Љиљана 
(Земун, 1956) 

Професор Филолошког 
факултета. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1975, а 
оријенталну филологију на 
Филолошком факултету у 
Београду 1979. године. 
Магистрирала је 1987 , а 
докторирала 1994. године.  

Запослена је на катедри 
за оријенталистику 
Филолошког факултета  у 
Београду, у звању 

ванредног професора за 
предмет турски језик - 
османски са дипломатиком и 
палеографијом. У свом 
досадашњем научном 
усмерењу, посебну пажњу 
посветила је проучавању и 
објављивању турских 
историјских извора за 
српску националну 
историју.  

До сада је објавила више 
књиња и научних и стручних 
радова.  

 
* * * 

Чуперловић  ЦУЛФ, 
Мирослава 

(Земун 1970) 

Доктор хемијских наука. 
Завршила је Земунску 

гимназију 1988. године, а 
Факултет за физичку хемију 
Универзитета у Београду 
1992. године. Магистрирала 
је на Државном хемијском 
универзитету  Санта 
Барбара у Калифорнији. 
Докторирала је 1997. 
године на Калифорнијском 
универзитету. 

 
* * * 

 
ЧУПЕРЛОВИЋ, др Коста 
(Крупањ, 1931) 

Имунолог. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1950, а 
Ветеринарски факултет  у 
Београду 1958. године. 
Докторирао је 1965. године 
на Универзитету у 
Београду.  
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Од 1960. године ради као 
асистент у Институту за 
примену нуклеарне енергије 
у  Земуну. Постаје виши 
научни сарадник истпг 
института 1972. године. Од 
1982. године предавач је 
на постдипломским 
студијама Имунологије 
Медицинског факултета  у 
Београду.  Као стипендиста 
Уједињених нација обавља 
специјализацију  у 
Атомској агенцији 
универзитета у Глазглову 
1967/68. године. 

Консултант је Уједињених 
нација 1974. године у 
Међународној атомској 
агенцији, а затим је  
експерт УН у Адис Абеби .  

Био је предавач на 
Медицинском факултету на 
Тајланду. 

 Председник је друштва 
имунолога Југославије од 
1992-1997, Председник 
балканске Асоцијације 
имунолошког друштва, члан 
Међународног комитета за 
трихинелозу .  

Учествује 1990.  по 
позиву Министарства за 
образовање југоисточне 
Азије као предавач на 
Медицинском факултету 
Цхианг Мау на Тајланду.  

За свој дугогодишњи 
научно-стручни рад 
награђен је високим 
признањима у земљи и 
иностранства. 

 

Чуперловић  ХОЗИЋ, 
Надежда 

(Крупањ, 1929) 

Редовни професор 
универзитета Сарајеву 

Завршила је Земунску 
гимназију 1949, а 
Природно-математички 
факултет у Београду 1953. 
године. Докторат из 
области биолошких наука 
одбранила је на матичном 
факултету 1957. године. 
Радила је као асистент на 
Универзитету у Београду, а 
затим као доцент и 
професор Универзитета у 
Сарајеву.Научни је 
сарадник на Медицинском 
факултету Универзитета 
Вирxинија, Центра за 
здравље, Одељења за 
алергију и астму, САД од 
1994. године. 

 
* * * 

 
ЧУТУКОВИЋ, Ђорђе 
(Земун, 1888-         ) 

Сликар. 
Матурирао је у Земунској 

гимназији 1909. године. У  
Загребу похађа Привремену 
вишу школу за умјетност и 
умјетни обрт. По повратку 
у Земун постаје професор у 
Земунској гимназији. За 
време првог светског рата 
Чутуковић се повлачи са 
српском војском из Срема, 
прелази у Албанију одлази 
у Француску, а затим на 
Корзику. Готово сви радови 
настали у том периоду 
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пропали су, али је ипак 
сачуван један скицен-блок 
из 1915. године који има 
значајну историјску и 
уметничку вредност. У њему 
су забележени српски 
војници, рањеници, 
болесници и атмосфера 
српских варошица за време 
рата. 

 Најзначајнија тематска 
преокупација је људско 
страдање, страхоте рата, 
па одатле читави циклуси 
слика под називима: 
"Таоци", "Робље", 
"Стрељање", "Очајници". 

Чутуковић је био ученик 
Бела Чикоша Сесије и 
Клемента Црнчића. Утицај 
симболисте Сесије, код 
кога приоритетну улогу 
игра акт, можемо пратити 
кроз читав Чутуковићев 
уметнички опус.  

Дела Ђорђа Чутуковића 
још увек нису детаљно 

проучена, али се већ сада 
може рећи да је на свом 
уметничом путу прошао кроз 
све фазе кроз које је 
пролазило наше сликарство 
прве половине двадесетог 
века. 

Он је осећао и слутио, 
са непогрешивим инстинктом 
ствараоца, да ће његово 
дело ући у историју српске 
уметности, и то не 
фрагментарно и епизодно, 
него као компактна и 
недељива целина, са својом 
сложеном и узнемиреном 
структуром.  са изразитом 
физиономијом која је и 
наша и општа човечанска, 
јер припада нашем добу, 
али не мање и свим 
временима.  

У томе знаку Ђорђе 
Чутуковић је обезбедио 
себи место у историји наше 
уметности. 
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Ш 
 
ШИКИЋ, Бранислав 
(Пула, 1906) 

Инжењер шумарства. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1924, а Шумарски 
факултет у Београду 1928. 
године. Службовао је у 
Македонији, а после 
ослобођења у савезним 
органима за шумарство. 
Извесно време радио је као 
наставник на Шумарском 
факултету у Београду. 

Аутор је низа стручних 
радова, планова и 
пројеката за примену 
прописа и организације 
шумарства у Југославији. 

 
* * * 

 
Шуица, БАБИЋ  Мирјана 
(Земун,1929) 

Редовни професор 
Факултета музичке 
уметности у Београду. 

Завршила је Земунску 
гимназију 1948, а Музичку 
академију у Београду 1952. 
године-клавир у класи 
проф. О. Михајловића, М. 
Лорковић. Курс модерне 

технике клавира завршила 
је у Сен Морицу  класа 
проф. Штајнера. Радила је 
у Музичкој школи, 
"Мокрањац" као професор и 
шеф одсека  

Била је председник 
Удружења музичких педагога 
Србије , уметнички 
директор такмичења младих 
музичара "Петар Коњовић"   
и професор Факултета 
музичке уметности у 
Београду Гостовала је у 
СССР-у.  

Организовала је преко 30 
премијерних извођења дела 
домаћих аутора и 
учествовала у великим 
пројектима РТБ (Загреб, 
Љубљана, Београд, Трст, 
Милано, Париз). Наступа на 
фестивалима: БЕМУС, Св. 
Стефан, Опатија, 
Загребачки биенале, "Музика 
у Србији". 

 
* * * 

 
 ШУМАНОВИЋ , Сава 
(Шид, 1986 - Сремска Митровица, 

1942) 

Сликар. 
Завршио је Земунску 

гимназију 1914. године, а 
Вишу школу за уметност-
сликарске студије 1918. 
године у Загребу код проф. 
Ивековића и Црнчића као 
један од најбољих 
студената. 

По завршетку Првог  
светског рата млади 
сликар, попут многих наших 
сликара и писаца, одлази у 
Париз, светску метрополу 
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културе и уметности. 
Постаће ученик познатог 
сликара и педагога Андре 
Лота. 

Шумановић вредно слика. 
Убрзо долазе први успеси и 
прва признања:  Пролећни 
салон, Јесењи салон, Салон 
независних. 

Тешко оболео  1921. 
године враћа се у  Шид, 
место свог детињства, и на 
платнима, под мајжином 
негом, оваплоћује и 
овековечава сремски 
пејзаж. 

Пролазе године напорног, 
плодног и успешног, мада 
не и континуираног, рада. 
Загреб и Париз су места у 
којима ради. Потом поново 
у свом Шиду. Долази Други 
светски рат. Усташе хапсе 
великог сликара. Чизмама 
ломе прсте који су 
створили "Пијани брод", 
"Мост на Сени", "Илочки 
пут", "Улица у Шиду", 
"Доручак на трави" и друга 
знаменита платна. 

Зверски је убијен 30, 
августа 1942. године у 
Сремској Митровици од 
стране усташа. 

Све што је уметник 
стварао својом палетом 
може се поделити на три 
периода: загребачки, 
париски и шидски. 
Загребачки период 
карактерише сукоб између 
импресионистичког схватања 
и академског. 

У првом париском периоду 
Шумановићево сликарство 
има карактеристике кубизма 

истовремено  је то период 
Шумановићевих великих 
фигуративних композиција 
("Париско предграђе",  
"Скулптор у атељеу", 

Други париски период је 
враћање колористичком 
сликању. Уметник је 
преокупиран актовима и 
мртвим природама. Овај се 
период завршава великим 
фигуративним композицијама 
изузетних уметничких 
вредности ( "Доручак на 
трави").  У париској 
ексклузивној кафани "Ла 
купола" и данас стоје све 
Шумановићеве слике из овог 
периода. 

У последњој стваралачкој 
фази, у шидском периоду, 
Сава Шумановић слика своје 
познате сокаке, актове, 
купачице и три композиције 
берачица. 

Његово монументално дело 
"Пијани брод", који 
изненађује димензијама, 
плени шармом, одушевљава 
склопом боја, налази се у 
Музеју савремене уметности 
на Ушћу. 

Сликарски опус Саве 
Шумановића чини око осам 
стотина дела. 

Његово је име урезано 
златним словима у 
уметничком павиљону 
"Цвијета Зузарић". Шид се 
поноси његовим именом и 
његовом галеријом, а 
Земунск а гимназија му се  
одужила постављањем  
барељефа (Милорад Рашић ) 
у аули Школе о 
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стогодишњици његовог рођења. 
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Живот за живот дали 
 
 

Абафи С. Бранко  7. разред 
Абафи С. Јанко 7. разред 
Алагић Н. Милан 8 разред 
Александан X Мехмед 4.  
Амзић В. Миливој 2. 
Баретић С. Златко 7. 
Биндер Б. Павле 1. 
Блажон Ј. Ђорђе 8. 
Богдан М. Звонимир 8. 
Бољевић Н. Ђорђе 8. 
Боројевић В. Чедомир 8. 
Будимировић С. Стеван 8. 
Васић П. Никола 8. 
Везилић Т. Борислав 8. 
Блашчић М. Славко 5. 
Гавриловић Д. Драгутин 2. 
Грујић Ж. Живојин 7. 
Дабижић А. Александар 4. 
Драгарић С. Јосип 3. 
Дукић Ж. Миленко 8. 
Зарић А. Владимир 7. 
Здјелар М. Никола 8. 
Зубовић С. Сава 5. 
Изахор Ј. Алфред 1. 
Јакшић Ф. Владимир 2. 
Јевремовић Н. Јован 7. 
Јеременко А. Димитрије 6. 

Јовановић М. Бранко 6. 
Јовановић М. Ђорђе 4. 
Јованчић С. Боривој 4. 
Кајалић С. Драгомир 4. 
Качка Г. Алфред 7. 
Кодрић В. Владимир 8. 
Личинић Н. Небојша 8. 
Магаш Х. Антон 3. 
Мазињанин Д. Милорад 4. 
Мајер С. Мирко 2. 
Максимовић Н. Иван 5. 
Марковић Б. Димитрије 1. 
Месаровић М. Владислав 4. 
Монић Д. Бранко 8. 
Николић М. Стеван 8. 
Пантелић Д. Александар 8. 
Попов С. Јован 2. 
Раковић М. Радован 8. 
Салаћанин М. Ђорђе 8. 
Самочета С. Славко 5. 
Сурла М. Илија 6. 
Тодоровић Ј. Милутин 8. 
Томић Б. Теодор 
Трбојевић М. Радислав 1. 
Штајин М. Роберт 8 
 

 
 
 
 
 

Ученици-це женске гимназије 
 
 
Бачар П. Бранка 3 
Биндер Б. Ана 5. 
Бучић З. Босиљка 4. 
Георгијевић М. Славко 4. 
Грујичић С. Миолорад 4. 
Живановић Д. Ђорђе 4. 
Живановић М. Нада 2. 
Влајић Б. Никола 4. 

Кинслер А. Рудолф 4. 
Котур С. Гордана 8. 
Котур С. Љубица 7.  
Кукурузовић М. Надежда 5. 
Коларски С. Јованка 4. 
Крајновић С. Миленко 4. 
Лакочевић Р. Илија 4. 
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Миловановић Ђ. Јелена 8. 
Миловановић Ђ. Милена 8. 
Нојбауер x. Жушана 4. 
Пешић А. Софија 4 
Пискер Е. Мирјана 4. 
Спајић А. Владислав 8. 
Страјин Д. Надежда 7. 
Сонефелд С. Хилда 6. 
Русмир. Р. Вида 2. 
Таглајт Е. Едит 4. 
Цвијовић Д. Мира 8. 
Чезо Ђ. Марија 1. 
Шалго М. Јудит 4. 
Плавшић С. Анђелко 3. 
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ПОГОВОР 
 

 
 Публикација “Одјеци” говори о свршеним ученицима Земунске 

гимназије, а у њој је нашло место 233 ученика. Одјеци су отворена 
књига у коју ће се дописивати имена и оних који овог пута нису 
нашли место јер можда нису прочитали огласе које је уредништво 
дало, а такође и они који сада стасавају.  

 Одјеци су резултат рада великог броја бивших ученика 
Земунске гимназије. Сви носиоци посла су, изузев Предрага 
Брујића, професора и Љиљане Стојановић, професора српског језика 
и књижевности, матуранти Земунске гимназије 

 
Миодраг Дабижић 

(1943) 
Владимир Даријевић 

(1947) 
др Стеван Радовановић 

(1951) 
Љиљана Станковић 

(1953) 
Стоја Влаисављевић 

(1965) 
Милица Шутвић (1966) 

Драган Стојковић 
(1972) 

Милана Сувачаров 
(1980) 

Светлана Брујић 
(1983) 

Вукосава Живковић 
(1989)  

Драгана Кнежевић 
(1989) 

Младен Весковић 
(1990)

и 
 

Никола Гавриловић, сада ученик 3/2 одељења. 
 
Част ми је да ову занимљиву публикацију потпишем као 

издавач, директор и матурант Земунске гимназије.  
 
 
      Славица Арсеновић, 

проф. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
Уводна реч ______________________6 
 
АВАКУМОВИЋ,  Александар _________8 

АВАКУМОВИЋ,  др  Војислав _______8 

Авакумовић  МАЛЕТИН,  Катарина __9 

АЛБАХАРИ,   Давид ______________10 

АНОЈЧИЋ,    Борислав ___________11 

АНОЈЧИЋ,    Милош ______________12 

АНТАНАСИЈЕВИЋ, др Радован ______12 

АНТОНОВСКИ,  др  Илија _________13 

АТАНАЦКОВИЋ,  др   Димитрије ___13 

БАБИЧ,  Данило _________________15 

БАКЛАЈА,  др  Радмила __________15 

БАНДИЋ,  Звонимир ______________16 

БАНДИЋ,  др  Милош _____________16 

БАНОВЧАНИН,  др  Борислав ______17 

БАРАС,  др  Јосип ______________18 

Бараћ  СРДАНОВИЋ,  др  Олга ____19 

БАТИНИЦА,   Душан ______________19 

БЕК,  др  Бранко _______________20 

БЕЛАНОВИЋ,   Сава ______________21 

БЕЉАКОВА,  Татјана _____________21 

Бељин   КОРАЋ ,  др   Вера, ____21 

БЕНЧЕВИЋ,  Антун _______________22 

БЕРГЕР,  Јекић,  др  Олга ______22 

БЈЕЛИЦА,   Димитрије ___________23 

БОКАН,  др  Неда _______________23 

БОРОЈЕВИЋ,  др  Момир __________24 

БОРОЈЕВИЋ,  мр   Драгица _______25 

БОРОЈЕВИЋ,  мр  П етар _________25 

БОШКОВИЋ,  др   Снежана ________25 

БУГАРИНОВИЋ,    Љубомир ________26 

БУРСАЋ,  др   Слободан _________27 

БУКОВАЛА,   Јован ______________27 

БУРГ,    Бохумир _______________ 27 

ВАСИЉЕВИЋ ,  др    Светислав ___ 29 

ВИЋЕНТИЋ ,   др   Милић ________ 29 

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ,   Светислав _____ 29 

ВЛАШИЋ,   Драгиња ______________ 30 

ВРХОВШЕК,  др  Мирослав ________ 30 

ВУЈИЧИЋ,   Петар _______________ 31 

ВУЈЧИЋ ,  др   Владимир ________ 32 

Академик Вулетић ШУТИЋ, ________ 32 

др  Марија _____________________ 32 

Вуњак     НОВАКОВИЋ , __________ 33 

др  Гордана, ___________________ 33 

ВУЧИЋ  ,  Александар ___________ 33 

ГЛАВЕНДЕКИЋ,   мр   Милка ______ 35 

ГЛУМАЦ,   Ђорђе ________________ 35 

ГЛУМАЦ,  др   Станислав ________ 35 

Голубовић , ПЕШИЋ  др  Загорка _ 36 

ГУДАЦ,  др  Жарко ______________ 37 

ДАБИЖИЋ,  Миодраг ______________ 39 

ДАВИДОВИЋ,  др  Лазар __________ 39 

ДЕЛИЋ,  Вукашин ________________ 40 

ДИМИТИЈЕВИЋ, Жарко _____________ 41 

Ђорђевић   ЦИГАНОВИЋ,  Јованка _ 42 

ЂУКИЋ   др   Мирко _____________ 42 

ЖАРКОВИЋ,   мр    Пантелија ____ 44 

Академик ЖИВАНОВИЋ, др Србољуб ____ 44 

ЖИВКОВИЋ,  др  Зоран ___________ 45 

ЖИГИЋ,   Ђорђе, ________________ 46 

ЗЕЛИЋ,  др   Обрад _____________ 48 

ИВАНИЋ  , др  Душан ____________ 50 

ИВАНИШЕВИЋ,  др   Сава _________ 50 

ИГЊАТИЋ,  др   Душан ___________ 50 

ИЛИЋ ,   др   Вукашин __________ 51 

ИЛИЋ ,   Славољуб ______________ 51 

ЈАНКОВИЋ,  Александар __________ 53 

ЈАНКОВИЋ, Будимир ______________ 53 

Јанчић   НЕДЕЉКОВ,  др  Ружица _ 53 
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Јањетовић БОГДАНОВИЋ, Надежда_____54 

ЈАРАМАЗ,  др   Слободан ________55 

ЈЕВТИЋ,  др   Љубиша, __________55 

Јеленић   САВИЋ,  др   Бранислава,
__________________________________56 

ЈОВАНОВИЋ  ,  Антун ____________57 

ЈОВАНОВИЋ  , Борислав __________57 

ЈОВАНОВИЋ,  др   Дијана ________57 

ЈОВАНОВИЋ,  мр   Драган ________57 

ЈОВАНОВИЋ  ,  Зоран ____________58 

Јовановић    КУРЕПА,   др  Јелена
__________________________________59 

Јовановић ЛОНЧАРИЋ, Јованка ____59 

Јовановић НЕСТОРОВ,  др Љубица _60 

Јовановић ДРАКУЛИЋ, др  Мирјана ___60 

ЈОВАНОВИЋ,   др   Петар ________61 

ЈОВАНОВИЋ,  др  Петар-Бајин ____61 

ЈОВАНОВИЋ, др Слободанка _______62 

ЈОКСИМОВИЋ, Арса _______________63 

КАРАКАШЕВИЋ  И. Миливој ________64 

Академик КАРАМАТА, др Стеван ___64 

Кафеxиска  ВРАЧАР др Виолета ___65 

КЕРЕЧКИ, др Бранислав __________65 

КЛАЈН, проф. др. Еуген _________66 

Кнежевић МИЉАНОВИЋ, др Јулка ___66 

Академик КОВАЧЕВИЋ, др Зоран ___66 

Козомара  МАИЋ, др Смиља _______67 

КОЛЧАР, др  Филип ______________67 

КОНСТАНТИНОВИЋ, др Станимир________68 

Контић  ОКЛОБXИЈА, др Мирјана __68 

КОРАКСИЋ Предраг _______________68 

КОСТИЋ, др Веселин _____________69 

Костић, Зорка __________________70 

КРАМЕР, Драган _________________70 

КРЕМЗЕР, мр Радоје _____________70 

КУЛУНXИЋ Јосип _________________70 

ЛЕВАТА, Стјепан ________________72 

ЛЕПШАНОВИЋ, др Лазар ___________72 

ЛОКНЕР, Александар _____________74 

Лончарић КЕСЛЕР, Анђелија ______ 74 

ЛУЈИЋ, др Радомир ______________ 74 

ЛУКАЧЕВ, др Драган _____________ 75 

МАЂАНОВИЋ, др Никола ___________ 76 

МАМУЗИЋ, др Златко _____________ 76 

Мандарић АРСЕНОВИЋ, Славица ____ 77 

МАРКОВИЋ, др Михајло ___________ 78 

МАРКОВИЋ, Нада _________________ 78 

МАРКОВИЋ, др Петар _____________ 78 

МАРОВИЋ. др Милун ______________ 79 

МАРТИНОВИЋ, др Љубиша, _________ 80 

МАРТИЋ, Ђорђе __________________ 80 

Медић ЖЕРЈАВ, Соња _____________ 81 

МЕДУРИЋ, Споменка ______________ 81 

МЕТЛАШ, Јован __________________ 82 

МИЛАШИНОВИЋ, Миодраг ___________ 82 

МИЛИЋ, др Никола. ______________ 82 

МИЛИЋ, Слободан ________________ 83 

МИЛОВАНОВИЋ, др Војислав _______ 84 

МИЛОЈЕВИЋ, др Јелисавета _______ 84 

МИЛОЈЧИЋ, Петар ________________ 85 

МИОДРАГОВИЋ, Богољуб ___________ 86 

МИОДРАГОВИЋ, Ђорђе _____________ 86 

МИОДРАГОВИЋ, Јован _____________ 86 

МИОДРАГОВИЋ, Панајот ___________ 86 

МИРКОВИЂ, др Драгољуб __________ 87 

МИХАЈЛОВИЋ, др Боривој _________ 88 

МИШЧЕВИЋ, Др Бранислав _________ 88 

МОДЛИ, Зоран ___________________ 88 

МОЗЕР, др Александар ___________ 89 

МОМИРОВ, мр Жељка ______________ 90 

Мршић - МИЛУТИНОВИћ, др Лепосава ____ 90 

МУТАВXИЋ, мр Предраг ___________ 90 

МУЦИЋ, др Динка ________________ 91 

МУШИКИЋ, др Предраг ____________ 91 

НАЈХОЛД, Бранко ________________ 93 

НАУМОВ, др Нићифор _____________ 93 

НЕДЕЉКОВИЋ, Војислав ___________ 93 
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НИКОЛИЋ, др Боривоје ___________94 

ОГЊЕНОВИЋ, др Предраг __________96 

Ољачић МАРИНКОВИЋ Нада _________96 

ОПАВСКИ, др Павле ______________97 

ОСТОЈИЋ, Владо _________________98 

ПАВЛИЦА, др Младен ____________100 

ПАНТИЋ, др Драгомир ___________100 

ПАСКАЉЕВИЋ, Горан _____________100 

ПАЦОВИЋ, др Никола ____________101 

ПЕТРИЋ Бранка, ________________102 

ПЕТРИЧЕВИЋ, Паво ______________102 

ПЕТРИЧИЋ, И. Душан ____________103 

ПЕТРОВИЋ, др Веселин __________104 

ПЕТРОВИЋ, Предраг _____________104 

ПЕТРОВИЋ, Стеван ______________105 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ,  Славко _________105 

ПЕЧУЈЛИЋ, др Мирослав _________106 

ПЕШИЋ, Бранко _________________106 

ПИЛИПОВИЋ, др Илија ___________107 

ПЉЕША, др Стева _______________108 

ПОПОВИЋ, др Гордана ___________108 

ПОПОВИЋ, Драган _______________109 

ПОПОВИЋ, Павле ________________110 

Поповић ДЕДИЈЕР, др Олга ______110 

ПОТРЕБИЋ, др Милан ____________110 

ПУЉО, др Атанасије ____________111 

ПУЉО, др Ђорђе ________________112 

ПУТНИК, др Михајло ____________112 

Радин  МАРКОВИЋ, др Анкица ________114 

Радин ШЕВИЋ, др Радмила _______114 

РАДОВАНОВИЋ, др Стеван ________114 

РАДОЈЧИЋ, др Милош ____________115 

РАЈШИЋ, др Радомир ____________116 

РАКОВИЋ, др Дејан _____________116 

Ракочевић ЦАРАН, др  НАТАША _____117 

Ралић ДУМАНОВИЋ, др  Драгица __118 

РАНИТОВИЋ, Светозар ___________118 

РАТКОВИЋ, др Слободан _________119 

РИБАРИЋ, др Иван ______________ 120 

Рибарић ЈУРИЋ, др Марија ______ 120 

РУМЕНЧИЋ Драган _______________ 120 

САВИЋ, др Слободан ____________ 122 

СВОБОДА, Јосип ________________ 122 

СЕРДАР Александар _____________ 122 

СЕРДАР Светлана _______________ 123 

СИМОНОВИЋ, др Милутин _________ 124 

СЛАВКОВИЋ, др Јован ___________ 124 

Срећковић ЂУРИЋ, др Зорица ______ 124 

СТАМЕНКОВИЋ, Душан ____________ 125 

Станисављевић ПАНТЕЛИЋ др Зорица___ 126 

Академик СТЕФАНОВИЋ, др Ђорђе _____ 126 

Академик СТЕФАНОВИЋ, др Јован ___ 127 

СТЕФАНОВИЋ Ненад ______________ 127 

СТОЈАНОВИЋ, Мирољуб ___________ 128 

СТОЈАНОВИЋ, др Роксанда _______ 128 

СУРЧУЛИЈА, др Живко ___________ 129 

ТАРАНОВСКИ, др Кирил __________ 131 

ТЕОДОРОВИЋ   Ј. Константин ____ 131 

ТЕКАВЕЦ  Богомир ______________ 132 

ТИШМА  Павле __________________ 133 

ТЕОДОРОВИЋ  Угљеша ____________ 133 

ТОМАШИЋ, др Вера ______________ 133 

ТРБОЈЕВИЋ, др Георгије ________ 134 

ТРБОЈЕВИЋ, др Жарко ___________ 135 

ТРБУХОВИЋ, Љубомир ____________ 135 

ФАБИЈАНИЋ, Бранко _____________ 138 

ХАФНЕР, Јосип _________________ 141 

ХЕЦЛ,  Александар _____________ 141 

ХРОЊЕЦ, Вићазослав ____________ 142 

ЦВЕТАНОВИЋ, др  Александар ____ 143 

ЦВЕЈИЋ,  др  Никола ___________ 143 

ЦВЕЈИЋ, Никола ________________ 143 

ЦВИЈОВИЋ, Мира ________________ 144 

ЦВЈЕТИЋАНИН, Дане _____________ 144 

ЦВЈЕТИЋАНИН, др Данијел _______ 144 

ЦЕРОВАЦ, Бранко _______________ 145 
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ЧМЕЛИК, Вилим _________________146 

Чолић  ДИКЛИЋ, др Вукосава ____146 

ЧОЛИЋ, др Љиљана ______________147 

Чуперловић  ЦУЛФ, Мирослава ___147 

ЧУПЕРЛОВИЋ, др Коста __________147 

Чуперловић  ХОЗИЋ, Надежда ____148 

ЧУТУКОВИЋ, Ђорђе ______________148 

ШИКИЋ, Бранислав ______________ 151 

Шуица, БАБИЋ  Мирјана _________ 151 

 

Живот за живот дали ___________ 154 

 

ПОГОВОР _______________________ 156 

 


