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сажетак:  

У току наставе на предмету Заштита и ревитализација градитељског наслеђа у школској 
2019/2020. години, у фокусу је било дефинисање очувања културних, историјских, архитектонских 
и урбанистичких вредности просторнe културно-историјске целине од великог значаја – Старо 
језгро Земуна. Циљ рада је био да се прикупљањем и проучавањем литературе и других извора, као и 
теренским истраживањем одабраног сектора, дефинишу културно-историјске вредности, проблеми 
и потенцијали обнове и очувања аутентичности и идентитета подручја. У овом раду су приказани 
резултати истраживања историјског развоја, вредности и унапређење постојећег стања и заштите 
Земунског гробља на Гардошу. Студија је подстакла осмишљавање предлога обнове и уређења 
простора, повећања његовог капацитета и презентације његовог значаја унутар заједнице.

кључне	 речи: Земунско гробље на Гардошу, културно-историјски значај, обнова, предлог савремене 
заштитe и презентације

abstract: 

»e focus of the academic subject themed »e Protection and Revitalisation of Architectural Heritage in the 
academic 2019/2020 year was on deÆning the preservation of cultural, historical, architectural and urban- 
-planning values of the spatial cultural and historical unit of great importance – the Old Downtown of 
Zemun. »e purpose of this paper was to collect and review the literature and other sources and conduct 
Æeldwork in the said area with the view to examining its cultural and historical values, identifying issues, and 
exploring the potential for its revitalisation and the preservation of its authenticity and identity. »e paper 
presents the results of the research into the historical development and values of Zemun cemetery in Gardoš, 
and the possibilities for the improvement of its current condition and its further protection. »e study spurred 
the proposals on revitalisation and planning of the space, the increase of its capacity, and the communication 
of its signiÆcance to the community.

Keywords: Zemun Cemetery in Gardoš, cultural and historical signi¡cance, revitalisation, preservation and 
presentation suggestions 
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Уводне	напомене

У току јесењег семестра школске 2019/2020. 
године на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду, у оквиру наста-

ве везане за проучавање и заштиту градитељског 
наслеђа1 на трећој години oсновних академских 
и интегрисаних академских студија, реализована 
је настава на изборном предмету Заштита и ре-
витализација градитељског наслеђа, чији је руко-
водилац проф. др Мирјана Ротер Благојевић, а са-
радник асистент Ена Такач. Тема истраживања на 
предмету је била просторно културно-историјска 
целина од великог значаја – Старо језгро Земуна2. 
Студенти су били подељени на групе, које су уну-
тар заштићеног подручја прикупљале податке и 
анализирале поједине секторе: подручје 1 – Гар-
дош; подручје 2 – Велики трг са околином; под-
ручје 3 – Магистратски трг са околином; и под-
ручје 4 – Богородичина црква са околином.

Предмет Заштита и ревитализација гради-
тељског наслеђа састоји се из теоријске и практи-
чне наставе. У првој половини семестра студенти 
слушају предавања, у оквиру којих се упознају с 
историјским развојем заштите градитељског на-
слеђа у свету и код нас, међународним повеља-
ма, врстама и категоријама културних добара 
према важећем закону, методологијом валори-
зације, принципима и основним методама тех-
ничке заштите, принципима и циљевима реви-
тализације градитељског наслеђа. Кроз приказе 
и упоредне анализе приступа заштити и презен-
тацији различитих врста градитељског наслеђа, 
како у Србији тако и у свету, студенти се инфор-
мишу о најважнијим проблемима и савременим 
концептима заштите и ревитализације.3 Како би 
стечена теоријска знања применили и практич-
но, у другом делу семестра је спроведена студија 
случаја, упознавање са стањем, вредностима и до-
садашњим приступом заштити и ревитализацији 
најзначајнијих историјских амбијената Старог јез-
гра Земуна. Кроз самостална теренска истражи-
вања, преузимање грађе из Каталога непокретних 
културних добара на подручју града Београда са 

сајта Завода за заштиту споменика културе града 
Београда,4 као и из препоручене литературе,5 сту-
денти су сагледали историјски развој, вредности, 
стање заштите, проблеме и потенцијале предмет-
них подручја, те дефинисали властите предлоге 
унапређења њиховог стања у складу са њиховим 
споменичким вредностима.

У овом раду су приказани резултати које је 
ауторка рада, студенткиња Даница Петровић, 
остварила кроз самостална истраживања и изра-
ду предлога уређења старог Земунског гробља, у 
оквиру заштићеног подручја Гардоша. Истражи-
вање се састојало из неколико етапа. Најпре се 
приступило самосталном теренском истражи-
вању одабраног сектора и прикупљању грађе кроз 
проучавање литературе и других извора.6 Даљи 
рад се заснивао на историјској и урбаној анализи 
подручја, анализи различитих типологија капела 
на Земунском гробљу, валоризацији и критичком 
осврту на досадашње приступе и резултате зашти-
те истраживаног простора. На основу изведених 
истраживања конципиран је, као крајњи исход 
рада, предлог унапређења заштите, ревитализа-
ције и презентације културно-историјских вред-
ности старог Земунског гробља, као и савремена 
интервенција, изградња нове платформе с колум-
баријем, ради повећања његовог капацитета. 

Настанак	и	историјски	развој	подручја	
старог	Земунског	гробља

Старо Земунско гробље настало је на ободу 
града, на простору Гардоша, спонтано пратећи 
пад терена. Са северне стране оивичено је огра-
дом, која се пружа дуж непарне стране Улице Си-
бињанин Јанка. На истоку је окружено старим 
одбрамбеним бедемом, зидом с пушкарницама 
и два бастиона подигнутим 1841. године, као део 
тадашњих градских фортификација.7 Протежу 
се дуж Гробљанске улице, све до степеништа које 
повезује ову улицу с Улицом цара Душана, од које 
је гробље одвојено великом висинском разликом 
дуж ивице лесног брега. 

Најстарији план Земуна датира из 1740. го-
дине (чува се у Дворском архиву Беча, а њего-
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ве фотокопије су у Заводу за заштиту спомени-
ка културе града Београда)8 и на њему је, поред 
осталих урбаних елемената, назначено и српско 
гробље (Razischer Friedhof).9 За тачније одређи-
вање настанка и положаја гробља важна су два 
готово идентична оригинална плана Земуна из 
1754. године.10 Они потврђују да се Варош про-
ширила и ка северозападној страни, те да су 
померене одбрамбене палисаде и опкопи из под–
ножја Ћуковца и са обронака Гардоша на њи-
хове горње платое.11 Планови приказују и из-
мештање српског гробља насупрот руинираног 
средњовековног утврђења квадратне основе с 
угаоним кулама, као и да је католичко гробље 
[Katholischer Friedho�] настало такође изван па-
лисада, на месту гсе и данас налази.12 Ови исто-
ријски извори потврђују настанак гробља у по-
следњим деценијама прве половине 18. века, 
тачније око 1740.13

Некадашње муслиманско гробље се, према 
историјским изворима, простирало од данашњег 

Великог трга ка обали Дунава, у близини џамије, 
што је за тадашње време било уобичајено. Пре-
ма писању Игњата Сопрона, имало је квадратну 
основу, коју су ограничавале Змај Јовина улица, 
обала Дунава (данас Кеј ослобођења), Лењинова 
улица (данас Господска) и Омладински трг (да-
нашња пијаца „Земун“), што су пронађени гро-
бови и надгробни споменици и потврдили.14

Припајањем Земуна Аустријској царевини 
1717. године,15 муслиманско становништво на-
пушта град, те се мења његова национална и кон-
фесионална структура и од тада у њему живи ка-
толичко, православно, јеврејско становништво. 
Одласком муслиманског живља, напуштена џа-
мија је претворена у католичку цркву посвећену 
Блаженој Девици Марији, с дрвеним звоником, а 
старом турском гробљу заувек се изгубио траг.16

Католичко гробље простирало се на запад-
ном делу Гардоша, на земљишту западно од да-
нашње главне гробљанске стазе, која почиње од 
угла Гробљанске и Високе улице.17 Заузимало је 

Сл. 1  /  План Земуна из 1791. са обележеним некадашњим положајем српског, турског, јеврејског и католичког гробља 
(цртеж: Д. Петровић, 2020, према: ʼПлан Земуна из 1791̓  [?], Беч, Ратни архив, Incl. CVII 7; Шкаламера 1966: 13; 

Дабижић М. 2015: 14) 

прилог истраЖиваЊу историје земунског гробЉа  
и могућности унапређеЊа Његовог савременог уређеЊа
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велику површину у облику правоугаоника и на 
југу је било оивичено палисадом. 

Српско гробље је, према историјским изво-
рима, дневницима путописаца који су у 16. веку 
пролазили кроз османски Земун, било лоцирано 
у подножју Гардоша, на североисточном приобал-
ном делу изван спољашњег бедема.18 Гробљанско 
земљиште било је ограничено линијом одбрамбе-
них утврда (палисада) с југа (на почетку Гробљан-
ске улице), ивицом брега западно од одсека (дуж 
данашње Улице цара Душана) и једном мањом 
приватном парцелом с источне стране. Могуће 
је да се хришћанско (српско) гробље раније на-
лазило и у пространој порти Николајевске цркве, 
јер је сахрањивање покојника поред цркве било у 
духу средњовековних схватања и обичаја.19

На источној страни католичког гробља, на 
простору који се пружа према лесној узвишици, 
касније је забележено и православно гробље.20 На 
плану Земуна из 1791. године,21 поред католичког 
гробља на Гардошу су забележени и старо српско 
гробље и гробљанска капела Жалосне Госпе. Та-
кође, на овом плану је, на трапезоидној земљишној 
парцели бр. 428, назначено Juden Graber.22 Верова-
тно је ту, нешто раније, настало данашње гробље 
земунских Јевреја, који су се у Земун, уз посебне 
дозволе, насељавали од 1739. године.23 Јеврејско 
гробље се налазило северозападно од католичког 
гробља, идући дуж ивице брега, где је усечена Ули-
ца цара Душана, која је уједно била, а и данас је, 
западна граница Земунског гробља. Површину на-
мењену сахрањивању су са осталих страна ограни-
чавале четири парцеле у приватном власништву, 
које су, у деценијама које су уследиле, проширењем 
гробља пренамењене за сахрањивање грађана и 
католичке и јеврејске вероисповести.24 (сл. 1)

Вредности	старог	Земунског	гробља

Историјске, друштвене  
и научне вредности

Земунско гробље је значајно културно на-
слеђе и има посебну друштвену вредност у окви-
ру просторне културно-историјске целине од ве-

ликог значаја – Старог језгра Земуна. Као сведок 
историјског развоја најстаријег дела града испод 
средњовековне тврђаве на Гардошу, представља 
сведочанство материјалне и духовне културе 
православног, јеврејског и католичког становни-
штва Земуна. Током 18. века, на једном месту, 
изнад и изван утврђеног подручја старе земун-
ске вароши, нашла су се почивалишта припад-
ника све три конфесије: православне, католичке 
и јеврејске. Као такво, оно означава место које је 
богато етнолошким, уметничким и занатским, 
историјским, материјалним и духовним сведо-
чанствима. Спомен-обележја на гробљу на Гардо-
шу садрже старе натписе на српском, немачком и 
хебрејском језику, што је изузетно значајан лин-
гвистички, али и историјски извор, јер управо ти 
натписи сведоче о породицама и личностима које 
су кроз богату историју насељавале Земун.

Најстарији сачувани споменици на Јевреј-
ском гробљу датирају из периода педесетих го-
дина 18. века и припадали су породицама Бран-
дајс, Леви, Саламон, Мајер, Кајс, Рохлицер, Изак, 
Мојзес, Волф и Лебел.25 Споменици који су 
смештени на десној страни од улаза на гробље, 
из правца Улице Сибињанина Јанка, датирају с 
почетка 19. века. На овом гробљу се налази је-
дини сачувани споменик предака књижевника и 
пу бли цисте Теодора Херцла, који је био оснивач 
и теоретичар модерног ционизма – заговорник 
ства рања јеврејске државе у Пaлестини.26

Природне вредности

Данас је Земунско гробље оаза зеленила. Око 
многих надгробних плоча налазе се садови че-
тинара. На јеврејском гробљу је најзаступљеније 
ниско зеленило, око сваког гробног споменика. 
Присутне су следеће врсте: бодљива смрча, атлас-
ки кедар, пузава и кинеска клека, пегави чемпрес, 
дудовац, туја, шимшир, џанарика, шљива, ружа...27 
Витално стање дрвећа на јеврејском гробљу мог-
ло би да се окарактерише као добро, ако изузме-
мо појаву сушења појединих стабала изазвану 
дејством фактора фитопатолошке природе.28
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Урбанистичке вредности 

Земунско гробље је настало као органска, 
спонтано формирана матрица, која прати струк-
туру и изохипсе терена на североисточном об-
ронку Гардоша. Још у време настанка, на њему су 
уређене пешачке стазе које су повезивале северни 
и западни део. Та мрежа комуникација је и данас 
сачувана, што нам доказују мапе плана Земуна из 
1791. и 1905. године.29

Поред пешачких комуникација, значајне ур-
банистичке вредности има и оградни зид гробља 
с његове јужне стране, део старог одбрамбеног бе-
дема. Он дефинише простор до којег се до среди-
не 19. века пружао град. Изграђен је у периоду од 
1835. до 1841.30 као део новог градског бедема, који 
је заменио дотадашње палисаде из 18. века, што 
потврђује сачувани мермерни квадар с назначеном 
годином завршетка радова.31 Нови бедеми Доњег 
града служили су за одбрану ватреним оружјем и 
последњи су фортификациони објекти изграђени 
у Земуну, тако да су данас један од свега два сачу-
вана остатка спољних градских утврђења.32 Од-
брамбени бедем од опеке у кречном малтеру имао 
је пушкарнице, капију и два бастиона. Бастиони 
су крајем 19. века претворени у стамбене јединице 
за чуваре католичког и православног гро6ља, а од 
краја Другог светског рата у њима станују породи-
це које нису у служби Управе гробља (објекти су са 
спољашње стране гробља).33 (сл. 2)

Архитектонске вредности

Надгробне капеле на Земунском гробљу су 
подизали сами власници гробних места. У од-
носу на њихову монументалност и архитектон-
ско-стилско обликовање, може се закључити да 
су аутори били архитекти, уметници и уметнич-
ке занатлије. На основу натписа испод кровних 
равни, поуздано се може одредити коме су пос-
већене. Све капеле су грађене опеком и каменом, 
углавном су омалтерисане и у натур боји малте-
ра или жуте и окер боје. Кровни покривачи су од 
цинк лима.

На католичком гробљу, испред зида који га 
одваја од православног, налази се Капела апоте-
карске породице Трешчик. Подигнута је 1887. го-
дине за Мариадоловику Трешчик, према плано-
вима земунског предузетника Фрање Јенча,34 у 
академском неоромантичном стилу с елементи-
ма средњовековне романичке архитектуре. Изнад 
њеног улаза се налази натпис на немачком језику. 
Капела је правоугаоне основе, типа уписаног кр-
ста, с кубетом, чији шестострани тамбур има два 
прозорска отвора, у облику бифора, и украшен је 
боген-фризом, полукружним слепим аркадицама. 

На источној страни православног гробља, 
Земунка Софија Спирта је подигла капелу априла 
1909. године, свом умрлом супругу Ђорђу (Павла) 
пл. Спирти, последњем члану те чувене патри-
цијске породице, која је живела и радила у Земуну 
од 1739. до 1909. године.35 Маузолеј је шестоугаоне 
основе, с куполом, породичним грбом, натписима 
изнад улаза и мозаиком с представом Св. Георгија. 

Сл. 2  /  Приказ положаја јеврејског, католичког и православног 
гробља у оквиру Земунског гробља, са положајем капела, 
пешачких стаза и зеленила (аутор: Д. Петровић, 2020)
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Сачуван је и потпис извођача капеле36 –Атеље 
пластике и архитектуре И. Влашчића у Загребу. 

У време оснивања гробља подигнута је Ка-
пела посвећена Жалосној Госпи (забележена је 
на плану Земуна из 1740. године, али су одређени 
радови вероватно изведени 1763. јер је та година 
уписана на фасади капеле). Данашњи изглед да-
тира из 1811.37 Капела је једнопросторна, правоу-
гаоног облика, с троугаоним тимпаноном и висо-
ким звоником, обликована у неокласичном духу. 
На њеној северној фасади налази се спомен-плоча 
од ружичастог камена посвећена познатом војном 
команданту Земуна Францу Николи фон Червин-
ки (†1824) и његовој супруги Регини (†1828). На 
источној фасади се налази плоча од црног гранита 
са дубоким бронзаним сецесијским рељефом, Ра-
спеће Исуса Христа, радом вајара Рудолфа Валде-
ца.38 Фасада капеле је пре неколико година обно-
вљена, али је њен прилаз неуређен и требало би да 
буде поплочан. Такође, грађевина би била истак-
нутија и сагледљивија ако би се редовно одржава-
ло зеленило којим је окружена.

Цркву посвећену Светом великомучени-
ку Димитрију, патрону породице Петровић, 
1874–1876. године подигао је Григорије Хариш.39 
Пројектант Харишеве капеле је архитекта Све-
тозар Ивачковић. Црква је основе слободног кр-
ста уписаног у квадрат, у неовизантијском стилу, 

с кубетом на осмостраном тамбуру. Испод целог 
храма је крипта, породична гробница.40 Капела је 
2017. године обновљена, при чему су рестауриса-
ни фасада и унутрашњи делови цркве, иконостас 
је очишћен и зидови су поново обојени (сл. 3).

Анализа	данашњег	стања	Земунског	
гробља	и	предлог	његовог	унапређења

Кроз рад на самосталном задатку везаном за 
заштиту и ревитализацију старог Земунског гро-
бља, посебна пажња је, у циљу унапређења њего-
вог постојећег стања, посвећена старим зидинама 
које га окружују. Грађене су од опеке ау стриј ског 
формата из 18. века и углавном су накривљене, 
те прети опасност да се уруше. Из тог разлога, 
на свим улазима у гробље налазе се натписи који 
упозоравају посетиоце да обрате пажњу на зиди-
не. Неопходна је конзервација и консолидација 
зидова путем презиђивања опеке. Све прилазе и 
улазе у гробље би требало јасно означити инфор-
мационим таблама. Такође би, на нивоу читавог 
гробља, ваљало поставити нове ознаке које посе-
тиоцима пружају детаљније информације о месту 
где се они тренутно налазе. Сви знаци би треба-
ло да садрже жиг Београдских гробаља и Земун-
ског гробља. Сваки гроб у којем почива значајна 
личност потребно је обележити таблом или путем 
мобилне апликације, QR кода, која би посетиоци-

Сл. 3  /  Капела породице Трешчик, Спиртина капела, Капела Жалосне Госпе и Црква Св. Димитрија – Харишева капела 
(аутор: Д. Петровић, 2020)
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ма пружила информације о личности сахрањеној 
на том месту, фотографије и сл. Постојеће метал-
не ограде око гробља требало би заменити но-
вим. Контејнере испред главног улаза неопходно 
је преместити на друго место или уградити под-
земне контејнере, који не би нарушавали изглед 
непосредне околине гробља. (сл.4)

Јеврејско гробље

Упркос томе што нека гробна места више 
нико не обилази, Јеврејска општина финанси-
ра њихово одржавање. Један део надгробних 
споменика је у добром визуелном стању. Сва-
ког лета коси се трава око споменика, док су 
неке надгробне плоче ипак и даље обрасле у ко-
ров. Тренутно, од сва три гробљa, jедино је улаз у 
Јеврејско назначен информационом таблом.

Ипак, данашње стање поплочаних пешачких 
стаза захтева обнову, јер га чине беле напукле 
гранитне плоче, са слабим испунама. Одређени 
надгробни споменици захтевају ретуширање нат-
писа. Зид који окружује гробље треба да се по-
прави, да изгледа монолитно, тј. да буде од једног 
материјала (опеке или бојеног малтера).

Католичко гробље

Католичко гробље захтева много мање радо-
ва у односу на Јеврејско. Већина надгробних пло-
ча изискује ретуширање, а њихова материјализа-
ција је солидна, јер су углавном од ружичастог и 
сивог камена. Приступне стазе су од испуцалог 
бетона, тако да је неопходна обнова постојећих 
стаза истим поплочањем попут оног које би се 
извршило на Јеврејском гробљу. Гробна места 
обра сла растињем неопходно је очистити. 

Средишњи део овог гробља заузима импо-
зантна скулптура Христовог распећа у готич-
ком стилу.41 Дрвене делове споменика потребно 
је премазати заштитним премазом који штити 
од спољашњих утицаја. Прилаз споменику би 
требало нагласити, тј. бетонско постоље би тре-
бало поплочати или на њега додати слој штам-
паног бетона.

Један од истакнутијих споменика на овом 
гробљу је и већ поменута капела апотекарске 
породице Трешчик, подигнута према планови-
ма Фрање Јенча,42 изискује што хитнију обнову, 
конзервацију и рестаурацију руиниране фасаде.

Сл. 4  /  Предлог изгледа информационе табле на улазу из правца 
Гробљанске улице (аутор: Д. Петровић, 2020)

Сл. 5  /  Аксонометријски приказ положаја према подручјима 
предложеног потпорног зида с новим касетама за урне  

(аутор: Д. Петровић, 2020)
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Православно гробље

Кроз православно гробље пролазе најва-
жније стазе које повезују северни део Гардоша с 
јужним. Стазе би ваљало поплочати истим ма-
теријалом који је предложен за остале делове 
гробља. Надгробне споменике је потребно очи-
стити и ослободити дивљег растиња. Око сваког 
гробног места садашњи бетонски приступ мо-
гао би да се поплоча или прекрије новим слојем 
штампаног бетона. Одређене капеле, које стил-
ски одступају од осталих, требало би обликов-
но ускладити и уклопити у амбијенталну целину. 
Поједини надгробни споменици су ослоњени на 
зид ка Гробљанској улици, те их је потребно по-
мерити и консолидовати у земљу. Преуређене де-
лове бедема, с наменом куће чувара католичког 
и православног гробља (који су данас закључани 
и вероватно напуштени), требало би обновити и 
опремити гардеробама и санитарним елементима 
за потребе радника ЈКП „Погребне услуге“, који 
одржавају гробље.

Предлог	интервенције	на	потпорном	
зиду	између	православног	и	католичког	
гробља	

Данас је на Земунском гробљу немогуће 
пронаћи слободну гробну парцелу, јер је гото-
во читава површина гробља заузета. Како би се 
омогућило старим житељима Земуна да наставе 
сахрањивање на свом гробљу, предлаже се интер-
венција која би обухватила постојећи зид који 
савладава висинску разлику између простора 
католичког и православног гробља. Разлика је у 
распону од 3,5 метара до 6 метара, од чега је тре-
нутно касетама за урне заузета само његова доња 
половина до висине од 2 метра, што даје про-
стора за употребу остатка зида. Интервенција би 
се огледала у конструисању челичне платформе, 
која би омогућила и да се горња половина зида 
искористи за потребе нових колумбаријума. Кон-
струкција платформе би се простирала дуж чита-
ве висинске разлике између подручја два гробља. 
Она би била подељена на три дела. Први почиње 

од улаза у гробље из правца Улице Сибињани-
на Јанка и пружа се до места где се прекида по-
стојећи зид. Други обухвата део висинске разлике 
и није обезбеђен зидом, тако да постоји опасност 
од одроњавања земље. Ту би најпре требало из-
градити потпорни зид који ће бити целина с по-
стојећим. На том месту је омогућена изградња 
двоструко више касета за урне у односу на остале 
делове. Трећи део се надовезује на други и био би 
решен као и први део. (сл. 5)

Предлог нове структуре је, између осталог, 
проистекао из постојећег изгледа колумбарију-
ма на подручју Јеврејског гробља. Ипак, ново 
решење је рационалније и ненаметљивије, јер је 
сама челична платформа лакша и транспарент-
нија, а не заузима онолико места колико заузи-
ма постојеће бетонско степениште и платформа 
на Јеврејском гробљу. Нова савремена структу-
ра с колумбаријумима представљаће место иска-
зивања оданости и жалости за преминулима и 
биће ненаметљиво уклопљена у постојећи ам-
бијент гробља, његовог зеленила и гробних ме-
ста. Они ће заједно репрезентовати мултикул-
турално место, које одражава заједништво пре и 
после смрти. Та конструкција би својим облико-
вањем допринела осећању свечаног чина прили-
ком опроштаја од преминулих, а уз то би и чини-
ла простор који је свима доступан. (сл. 6)

Предлаже се да платформа буде ширине два 
метра да би омогућила истовремени приступ 

Сл. 6  /  Детаљ изгледа потпорног зида с касетама за урне, 
подручје 2 (аутор: Д. Петровић, 2020)
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Сл. 7  /  Аксонометријски приказ детаља потпорног зида 
с касетама за урне и степеништем и галеријом од кортен 

челика, подручје 1 и 3 (аутор: Д. Петровић, 2020)

Сл. 8  /  Детаљ изгледа потпорног зида с касетама за урне, 
подручје 2 (аутор: Д. Петровић, 2020)

већем броју особа. Приступно степениште, ујед-
но и приступ платформи, формира посреднич-
ки простор између постојеће и нове структуре 
(зид-платформа). Одатле се улази у полујавни 
простор доступан ожалошћенима и посетиоци-
ма. Предложена материјализација конструкције у 
corten челику омогућила би визуелну интеграцију 
структуре у околни пејзаж. (сл. 7)

На крају, можемо да истакнемо да би ова ин-
тервенција била од великог еколошког значаја за 

очување здравог окружења. Из хигијенских разло-
га, у новије време у свету јача тенденција ка кре-
мирању, уместо сахрањивања. Из тога следи да 
овај предлог, поред своје утилитарности, доприно-
си и еколошкој заштити животне средине. (сл. 8)
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Summary: DANICA PETROVIĆ 
 
A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH INTO THE HISTORY OF ZEMUN CEMETERY  
AND THE POSSIBILITIES FOR IMPROVING ITS CURRENT ORGANISATION 

»is paper focuses on the preservation of the monumental heritage and values of Zemun 
Cemetery, as a part of the Old Downtown of Zemun. »e idea behind it was to examine the ways 
for the improvement of its current condition in line with its monumental values by exploring its 
historical development, the current state of protection, the issues it faces and its potential.

Zemun Cemetery bears witness to the development of the Orthodox Christian, Jewish, and 
Catholic communities in Zemun and their material and non-material culture, at the same time 
being an eloquent testimony to the rich historical ethnological, artistic and artisanal resources. 
»at is the very reason that commands the preservation of the identity of this place, established 
in the past and being of prime importance for the heritage of all Zemun Catholics, Orthodox 
Christians, and Jews.

ЈКП Погребне услуге – Београд [интернет] доступно на 
https://beogradskagroblja.com/zemunsko-groblje/ [28. 4. 2020].

прилог истраЖиваЊу историје земунског гробЉа  
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In proposing any kind of intervention in such areas, it is exceptionally important to preserve 
the authenticity of all the elements to be subjected to change. »e architectural approach in that 
sense means proposing novelties that would be unobtrusively introduced, without aÈecting the 
former cultural and monumental character of the place.

By means of an individually conducted Æeldwork in the chosen sector and the material 
collected through the review of literature and other sources, a wider picture has been formed on 
the historical, architectural, urban-planning, and natural signiÆcance of Zemun Cemetery. »ese 
aspects were the starting point in planning the intervention. »e ultimate product of the study is 
a proposed improvement in the previous state of the preservation and presentation of the cultural 
and historical values of the old Zemun Cemetery. »e main focus of the paper is the proposed 
modern intervention – the construction of the new platform with the columbarium, with the 
view to increasing the cemetery’s capacity. »is solution aims for enabling the old residents of 
Zemun to continue their burial practice in the cemetery. In addition, the visitors of the cemetery 
would be oÈered an opportunity to learn about the renowned people buried in Zemun Cemetery, 
by means of QR codes read by mobile phone application.

»e purpose of the proposed revitalisation and the presentation of the area is to turn the 
old Zemun Cemetery into an open-space museum, and accentuate its cultural and monumental 
aspects. In this way, its historical signiÆcance would be communicated to the public, making it 
closer and more available to the whole community.

Danica M. Petrović,  
university student
Faculty of Architecture, University of Belgrade
danicapet99@gmail.com

Fig. 1 »e 1791 plan of Zemun, with the delineation of the for-
mer Serbian, Turkish, Jewish and Catholic cemeteries, 
drawing by D. Petrović, 2020 (according to the 1791(?) 
Plan of Zemun, Vienna, »e War Archives, Incl. CVII 7.; 
Ж. Шкаламера, Старо језгро Земуна, I, Београд 1966. 
13.; М. Дабижић, Земунско гробље, Београд 2015. 14.) 

Fig. 2 »e position of the Jewish, Catholic and Orthodox Chris-
tian burying plots in the Zemun Cemetery, with the 
marked positions of chapels, paths and greenery, drawing 
by D. Petrović, 2020

Fig. 3 »e Treščik family chapel, the Spirta family chapel, the 
Chapel of Our Blessed Lady, and the Church of St. Deme-
trius, aka the Hariš Family Chapel, drawing by D. Petrović, 
2020

Illustrations

Fig. 4 A proposed info board at the entrance from Grobljanska 
Street, drawing by D. Petrović, 2020

Fig. 5 An axonometric projection of the position, by sectors, of 
the proposed retaining wall with the new niches for ciner-
ary urns, drawing by D. Petrović, 2020

Fig. 6 An axonometric projection of details of the retaining wall 
with niches for cinerary urns, the stairs and the gallery 
made of COR-TEN steel, sectors 1 and 3, drawing by D. 
Petrović, 2020

Fig. 7 A detail of the retaining wall with the urn niches, sector 2, 
drawing by D. Petrović, 2020

Fig. 8 A view of the retaining wall with the urn niches, drawing 
by D. Petrović, 2020
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