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ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЗЕМУН СКИХ ШКОЛА ОД ТРЕIiЕ ДЕЦЕНИЈЕ 

XVIII СТОЛЕIiА ДО 1918. ГОДИНЕ 

Кад је средином 1979. године најавље

на прослава два с'Голећа постојања и рада 

Основне шк'оле "Светозар Милетић" у Зе

МУНУ, тада су се поједини просветни и дру

штвени радници заинтересовали за лите

ратуру о земунским ШКQлама. После пре

гледања две историје Земуна - M01io'tpa
фuје Игњата Сопрана, и 3еяуnа Петра 

Марковића t - У први план најистрајнијих 

читалаца искрсавали су радови архивисте 

Лазара Ћелапа, одлич.ног познаваоца фОН
да некадашњег 3емунског магистрата у 

Историјском архиву Београда, кој и се, .по

ред осталог, бавио и историјом земун ских 

школа. 

Његов најзначајниј и рад из те области 

је 3емунск" војн" кому""тет (1717- 1881), 
где је у одељку Школство описао зачетке 

и рад Немачке, Српске , Грчке и Јеврејске 

школе.2 Познато је да је у II књизи Го

дишњака града Београда (тада Годишњак 

Музеја града Београда) објављен његов 

прилог Српска осн.овн.а ШКОАа у 3е..м.уuу у 

XV lII столеnуЗ 

3ахваљујући овим радовима одређене 

су године оснивања поменутих земунских 

шк,ола и приказан је, према писаним изво

рима 3емунског магистрата , њихов рад и 

развој. Свакако да је међу датим подаци

ма највише пажње изазвала хронологија 

развој а Немачке основне школе. Наиме, 

може се прихватити мишљење аутора да је 

она раније започела да ради и то још кра-

јем т.реће деценије ХVIП века, односно 
1728. године. 

Даља истраживања у утврђивању овог 

податка, мада је време било ограничена, 

ишла су у прилог 1728. години и оснива чи
ма школе (монаси ) .4 Драгоцени извор за 

ова тврђења су У сnо,м,еuе 'НД 3е,м,уuску 

жуnу, рук,описна хроника 'Коју је, према 

документима Римокатоличког жупског уре

да, написао земунски жупник др Алојзије 

Винцетић. Ова врло садржај на х.роника је 
касније, од 1925. до 1928. године, објавље

на у наставцима у Гласнику Бискупије бо

санске и сријемске.5 У њој се ,налази зна

тан број веома занимљивих података о 

приликама у Земуну после потискивања 

Турака, односно уласка Земуна у 'састав 
Аустрије (1 717). У малом и запуштеном на

сељу међу досељеницима били су и мо

наси капуцини (Patres Capuziner) који су 

на додељеном им земљишту поред турске 

џамије, коју су nреуредили и претворили 

у своју и мирску цркву, саградили скром

не конаке (на данашњем Омладинском тр

гу) и организовали прву католичку жуnу.G 

"Духовну паству насељеног католичког 

пучанства у Земуну преузеше 'оци капу

цини кој и наступише као мисионари. Ми

си ј а њихова започиње 1721. у јулу. Њихо

ве матице (матичне књиге РОђених, венча

них и умрлих - прим. М. А. Д.) које су 

почели .водити, носе наслов Liber Baptiza
(огиm, Conjugatorum et Defunctorum рго 
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Zemlin et adjacentibus locis diversis cons
criptus аЬ admodum venerabilibus patribus 
Capucinis tempore missionis аЬ iisdem incho
ato аппо Domini 1721". Према тачним да

тумима прворођеног (28. јул 1721) и првог 
брачног пара (новембар 1727) и других по
датака, може се утврдити да је аутор А. 

Винцетив. имао у рукама аутентичне изво

ре којима се може веровати. 

Говорев.и даље о делатности сирома

шних капуцина А. ВинцеТИћ је забележио: 

,)Оци мисионари носили ·су бригу и за 

школу. Веројатно су школу сами водили и 

уздржавали, али К!асније су подигли по

себну зграду за школу на својем земљи

шту, те се у канонском походу бискупа 

Szorenyi-ja под конац мисионарског рада 

вев. (1743. године - прим. М. А. Д.) споми

ње и први учитељ Тома Хергет".7 

Овај навод се исто тако може прихва

тити јер је Л. Гелап, ПИШУћИ о НеМ1ачкој 

ШКОЛИ, рекао да је "та немачка шк.ола до

ста рано добила световног учитељ а кога је 

плаhала католичка општина".8 

у настојању да се што боље разјасни 

почетак рада ове просветне установе про

нађен је и извод из записа о првој посети 

сремсК!ог бискупа В. Серењиј1а, 1735. го

дине, у којем је наведено да је световни 

учитељ (ludimagister) постојао пре бискуп
ске посете, али да "га више нема". 9 Како 

је већ речено, приликом друге бискуп ове 

визитације Земуну У Немачкој школи је 

затечен "учитељ и прецептор Тома Хергет 

(Hergeth)". 

Овим напоменама, мада би посебним 

прилогом требало решити још ,неке недоу

мице у вези ·с оснивањем жупе и школе, 

указано је на спорно питање. Ако се при

хвати 1728. година, онда постоји велики 

размак до 1756. године, тј. до године у ко

јој, према документу Земунског магистра

та, Л. Ћелап каже да је легални учитељ 

Немачке школе поднео пријаву Ма-гистра

ту "против буџаклијских учитеља" . Треба 

имати у ВИДУ да је Земун 'тек 1749. године 
добио привилегије војног кому.нитета и да 

је организација власти слободне Бој ,не оп

штине завршена 1751. године. 

Према У сnо.мен.а.ма А. Винцетиhа, раз

мак је краћИ: после 1728. он помиње учи
теља 1743. године и, најзад, према презен-
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тованој ХРО1iолоzuјu осuuвања зе.муuскuх 

школа и прилогу који је објављен у ју

биларној 'споменици ОШ "Светозар Миле

тиh" у Земуну, после 1728. наведено је ста
ње пре 1735. године. Значи, убудуhе би 

требало проналазити податке о стању шко

ле при крају треће и почет.КУ чет.врте де

ценије XVIII века. 

За даљи рад Основне школе (од 1779) од 
велике су ва~ности две рукопионе споме

нице к,оје су сачуване у Историјском архи

ву Београда (ИАБ). 

Прва рукописна књига назива се 

Школска споменица Оnnе ниже nу'Ч.ке дје

'Ч.а"iке шкаље у Зе.мУ1iУ и 'садржи: 1) По

вјест града Земуна, стр. I- IX (од Х до 

XLIV странице су празне); 2) Повј ест ОПће 

ниже пучке дјечачке школе у Земуну. l!a 
основу у школском архиву налазеhих се 

спиоа саставио и властитом руком написао 

у години 1898. равнајуfiи учитељ Дјечачке 
школе и равнатељ Шегртске шк,оле Ђуро 

Хорват, сТр. 1- 67; 3) Кронологички ред 

учитеља , који су на овој школи ,службова

ли, стр. 67- 70 (закључно с редним бро

јем 90); 4) Животописи учитељ а службу
јУ'ћИХ год. 1913/14. на овој школи, стр. 70-
73 (стр. 74-144. су празне); 5) Опl>.а нижа 

пучка дјечачк,а шк'ола, стр. 145- 263, са

држи врло сажет историјат школе (1779-
1884) и летопис шк'оле од школске 1885/86. 
до 1910/11. и Шегртске школе од 1886/87. 
до 1910/11. године. То је Сnомеuица 1. 

Друга ру.кописна књига је Сnо.мепица 2. 
Она је заправо рукописни летопис Дјечач

ке школе и Шегр'Гске школе од школ,ске 

1911/12. до 1927/28. године, који 'су писали 

учитељи Андреја Матузовиh (до 1924) и 

равнатељ школе Ђура Донат (до 1928). Ру
копис има укупно 47 страна. 1О 

На основу ,ових извора и постојеhе ли

тературе могла се саставити хронологија 

оснивања земунских школа од појаве пр

вих учитеља двадесетих година XVHI века 
до 1914, односно 1918. године. У 'сваком 

случају сада је извесно време оснивања 

земунаких основних и средњих школа до 

краја првог светског IpaTa. Тим значајним 
догађајем завршио се и двовековни период 

владавине Аустрије, односно Аустро-Угар

ске овим крајеnима наше земље. 



ХРО1iол.О'l,uја осн.uвања зе.м.уnскuх ШКОJtQ 
с nарочuтu.м осврт'й.м па развој да'Н.'Uшњ е 

Ос'Н.ов'Н..е школ.е "Светозар Мuл.етu1i " 
од треће деценије XVII I века до 191 8. 

.одине 

ГОДИНА 1723. и 1724. - У малом и 

запуштеном Земуну приватни "мештер То

ма" упуhивао је СВОје ученике у црквене 

књиге. Међу љима је и извесни Герман 

који је касније постао свештеник, "преу

чил наустицу и псалтир". У тим првим го

динама треће деценије ХVIП века је и 

Мар.ко Стај Ић (родом из Жабља), потоњи 

смољнички парох , :юоји је као дечак "преу-

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЗЕМУНСКИХ ШКОЛА 

ГОДИНА 1728. - При подигнутом капу
цинском конаку на Великом тргу (Омла

дински трг 4) основана је шк:ола чији је 

учитељ био духовно лице и у којој се учи
ло на неr.fачком језику (Немачка школа). 

Она је убрзо (пре 1735) добила свеТ(}ЋНОГ 

учитеља (ludim agister) кога је издржавала 
уста:новљена католичка верока заједница.12 

То је први помен {) зеМУlнској школи и 

првом учитељу з'а ученике католичке кон

фесије (гнај веhим делом немачке национал

ности) у Земуну . Позитивне традиције ове 

школе, која је касниј е стекла право јавно

сти , и која је у току свог дугог постојања 

и рада имала више званичних наЗИВ'а , на-

Панора~\l.а noZpaН'lt"LHOZ 3е.м.уnа па zpaBUpu из 1780. zодunе. На левој страnи је блок зzрада на 
Велuко.м. TPZY: рu.м.окатолuчка црквс.. лЛМ (nре-nрављеnа -џа.м.uја); поред ње су Ky1te које се 
Atozy озnа"Чuтu 'К.аО nекадашњu -каnучu,ц:кu ca;tocтan (тада жуnnuков стаn и уред) и nризе.М:Нд 
зzрада школе 'Која је nоруше'Иа 1784. zоди'Ие. У средu'Ии је фрањева"Lки .манастир који је из -

zoрео 1790. zодu'Ие. 

Раnотата von Zemun аn Јет osterreichischen Grenze gegen Beograd zu im Ј. 1780: r ecbls sind 
аuј Јет Gravilre die kathoHsche Kirche ает Ы. Jungfrau Maria unЈ das Pf arramt zu sehen, in 
Јеу Mitte das Franziskanerkloster mit ает Kirclte, das im Ј. 1790 vom Feuer zer stort wurde. 

'Чил наустицу" и стигао до 15. катисме у 

Београду, у Земуну "совершил катисме и 

октоих читал 4 крат".11 
То је први помен о учитељу међу ста

новницима српске националности у Зе

муну. 

ставља у послератном периоду Основна 

школа "Оветозар Милетиh" .на Тргу ЈНА. 

ГОДИНА 1735. - Сремски бискуп Вла

дислав Серењи ,(Szorenyi) први пут је по

сетио уста.новљену католичку парохију у 
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Стара Јеврејс'К.а 
ш'Кола у Доње.м, 

zраду (При.м.орс'Ка 
5): тиnска nрu
зе.м.нuца поред 
cu?-tazoz e, 'Која је 

nо'Ч.етко.м. XIX ве
ка nодиzнута ?-ta 
.месту старије 

школске зzраде. 
у 'Њој се 1-taлази
ла Јеврејска шко-

ла. 

Die »Jiidische 
Schule« im аиеn 
ТеН der Grenz
stadt Zemun, die 
bis zum Jal't r e 1932 
zu Schulzwecken 
diente. Das Ое
biiude besteht 
aucl~ heute nосћ . 

Блок зzрада с краја XVII1 столеhа 'На "ека
дашње.м. Велико..м. TpZY (даuас О.м.ладu1tСкu 
тpz): Жуnскu уред (1787), црква БДМ (1795) и 
једnосnраТ?-tuца (1786) 'Која је до 1914. zодu?-tе 
СЛУЖUJtа nотреба...ttа Градске, 'KaC'l-ш.је ?-tазва1tе 
Г лдв?-tе па Пу'Ч.'Ке де'Ч.ах'Ке ш'Коле, зати..м. OC1tOB
'te Ниже реаЈИiе ш'Коље (1858-1879) 1.(. Шеzрт
с'Ке шкоље (од 1885). У периоду од 1894. до 
1899. 20дuuе у љој су се uалаэu.л.е три дево-

јачке ш'Коље. 

HiiuserbLock aus deт Ende des XVIII. Јаћт 
hunderts аи! deт einstigen Hauptplatz: Рјат
raтt (1787), Kirche der Ы. Јunујтаu Maria 
(1795), einstockiges Gebliude in dem sich bis 
1914 die Stadtschule, spi.iter Hauptschule уе
nannt befandJ dann die Votksschule јит КnаЬеn, 
die spater gegrundete Unterrealschule (1858-

1879) und die L ehrHngsschule (1885). 

Фра'Њевач.кu ЈШ'Шtстир (yzao Светосавске и 

Штросмајерове УАице) у старо..ч делу zpada: 
nОСАе nожара (1790) до 1838. zodUHe поново су 
nодuz?-tутu јед?-tобродна ЦР1Сва и двотраКТ?-tа са

.AtOCTaHCKa зzрада. У саставу Ј,щuастира радиАа 

је w:к:ол.а 'Коју су nохађам и деца из Пред-

zpaQa. 

FranziskanerkLoster im Stadtzentrum: der urs

prii.ngliche KLosterkomplex wurde 1790 durch 
einen Brand zerstort; bis zum Ј. 1838 wurden 
die Quartiere им eine einschifjige Kirche 
erbaut. lт Kloster bestand eine Schule, die аuсћ 

von Kindern aus Franztal besucht wurde. 



32рада 1tекадашње Срп
ске ш'Коле у НU'х:ола
ј евс'Кој улици. Cazpa
ђе1Ш је no-чет'Ко...к XIX 
ве?Са. По-чет?Со.1(. ов02 

столеhа деАи.м.u-ч1tО је 
nрошuре'На u nрестu

лuзоваnа и од 1909. zo 
дине служи становању. 
И.м.а UCTOP1f.jCKU и а.Al.-

бuјеnтаАnU зnа'Чај. 

Das Gebiiude einstiger 
Serblscher SchuLe bei 
ает St. Nikolauskirche. 
Es wurde ат Anjang 
des XIX. Јаhr1шndеrts 
erbaut. Spiiter wurde es 
umgebaut unа seit Ј. 
1909. dient es als W ohn-

J1UUS. 

Стара Српска Ш'КОАа у 
Доње..lt zраду - цртеж 
(туш) који је npe..lta се-
1tању урадио зе..чу1tскu 
САикар l t zрафlL~taр 
Ђорђе ЧУТУ'КОВUh. (1888 
- 1976), професор 3е
..ItY 1tc-х:е zu.м.1iазије. 3zpa
да је noduznYTa 1822. 
zodune u у њој су ра
д1LАе Српска 'u Гр-ч.'Ка 
Ш'КQл,а, а од 1825. Н' 0-
сnовuа Славеиосрnска 
бuбЛlt.Oте'Ка зе.му1tСКU. 
Годиuе 1907. једuо
сnрапtuца је nоруше1iU 
и Шl исто"," ..и.есту са

zpaQeH је ..ItО1iу.ltентал -
ии Српски dO.,\t . 

Di e аНе Seтblsche Schu
~e in ает J osefstadt (иn
ter stadt), gezeichnet aus 
ает Erinnerung vom 
Маlет f)orr':le Cиtukovic. 
Sie wurde 1822 erbaut; 
in ает Gebiiude Ьејаnа 
sich аuсll die Griec1li 
sche Schule unа seit 
1825 die еЬ еn gegriLnde
te Serbisclte B ibHothek 
v on ZemU1t. lт Ј. 1907 
wurde sie nieder gerissen 
unа аn der SteHe das 
monumentale Gebiiude 
des Serbischen Heimes 

errichtet. 

!о 

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЗЕМУНСЮ1Х ШКОЛА 
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Земуну (1721) и у извештај у је забележе
но да учитељ у Земуну више не постоји 

(Ludimagister in Zemlin поп amplius habe
tur ... ). Међутим, грађани су изјавили да 

в.е учитељ·а "опет прихватити за добро 
цркве, помоh пароху и учење дечака".* 

ЛЕТО 1743. - Поменути верски функ

ционер (Dioecesis Syrmiensis) други пут је 

посетио Земун и у свом извештај у о ви

зитацији забележио је: "Учитељ и прецеп

тор у Земуну је Тома Хергет (Hergeth)".** 

ГОДИНА 1745. - На земљишту рецент

не Николајевске цркве (Николајевска ули
ца 41- 45) саграђена је и по-чела да ради 

Општа српска основна школа за поду ку 

православне младежи у српском (илирском) 

или такозваном славенском читању и писа

њу.*** То је прва српска јавна школа у Зе
муну, чије је традиције у послератном пе

риоду наставила Основна школа "Душан 
Вукасовиh" у Доњем граду (Светосавска 

22), а од 1. септембра 1969. године - Ос

новна школа "Гоце Делчев" у Градском 
парку, којој је прикључена најстарија зе

мунска српска просветна установа. 

ГОДИНА 1746. - Сремски бискуп В. Се

рењи је треhи пут посетио Земун и у свом 

извештај у поново бележи као учитељ а То
му Хергета који је уједно и органист (orga
nist i ludimagister) католичке цркве. Т. Хер
гет био ј е учитељ у Земуну до око 1760. 
године.13 

ГОДИНА 1755. - Први помен Јеврејске 

школе у Зему:ну; 'Налазила се у Јеврејској 

куhи и имала је учитеља и послужитеља.14 

ГОДИНА 1756. - Осим ј'авних учитеља 

у Немачкој, Српској и Јеврејској школи, у 

Земуну су се појављивали и буџаклијски 

учитељи (Winkellehrer). Легални учитељ 

Немачке школе (Т. Хергет) подносио је про

ТИВ њих пријаве Магистрату и тражио да 

им се забрани рад.15 

ОКО 1760. - Бригом првог земунског 

световног жупника Георга Адама Битнера 

(Biittner), проширена је, односно дограђена 
је Немачка школа на Великом тргу. Она 

* Видети напомену 9. 
** ВидеЂИ напомену 7. 

*** Видети Iнапомену 3. 
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се налазила између цркве (бивше џамије) 

и rrарохијског дома. Н; У то време учитеља 

Т. Хергета заменио је на послу Фрања Ма

јер (Mayr). 

ГОДИНА 1765. - Приходи уqитеља Не

мачке школе притицали су од месечних 

уплата ученика и ст'алних годишњих изно

са које је добијао "од града (14 фор.)" и 
из "cassae parochorom 40 for.)".17 

ГОДИНА 1773. - Пошто је Католичкој 

жупи теш:tQО падало издржавање Немачке 

школе, Земунски магистрат је 1. октобра 

замолио Славонску генералну команду да 

се католичка црквена општина ослободи 

обавезе "да сама начини Кlpo:в и изврши 

поправке на школској згради" ј ер она "мо
ра да Доприно-си за ИЗДРЖlавање лароха и 

учитеља".18 

ГОДИНА 1774. - Сагански прелат и пе

дагог Ignaz von Felbiger (1724- 1788) изра

дио је "Allgemeine Schulordnung fUr die 
deutsche Normal - Haupt - und Trivial
schulen in den sammtlichen k.k. Erblandern" 
- Општи шк:оJtск:u ред за све немачке нор

малне, главне и тривиј алне школе у свим 

наследним земљама, према к,ојем је изведе

на организација поменутих школа и учи

тељ морао да има прописану 'општу и ст

ручну спрему.19 

ГОДИНА 1775. - Зему.нски магистрат 

моли виши орган власти да се постави 

стручни учитељ. Он оматра да би TaКEor 

учитеља требало да плаhа ДРЖlава док би 
му општина "радо давала стан и просто

рију потребну за такву школу".* 

После Опште?, шк:оJtСК:О?, реда, донесени 

су Проnисu за ш?<:оJtСКУ KO,J\tucujy и Упут
ство за врховно?' шк:олск:о?, 'Jiадзорнuк:а. Оба 
документа сматрана су наставком Опште?, 

шк:оJtск:о?, реда. Две године касније -обј ав

љен је Ratio educationis - ШКОJtСК:U ред за 

nраљевипе У?'арск:у, Хрватску и Сдавоии-
/ 

ју.20 

ГОДИНА 1776. - Земунски магистрат је 

из кому.нитетске благајне издао одређену 
суму за уџбенике и књиге, које су потреб

не Немачкој школи. 

* Видети напомену 18. 



ГОДИНА 1777. - У буџету земунског 

комунитета за потребе Немачке шкале 

обезбеђено је 132 форинте и 36 крајцара за 
годишњу плату учитеља и набавку огрев

ног дрвета. 

3емунски магистрат извештава Школ

СКУ комисију У Петроварадину да је учи

тељу у Немачк,ој школи потребан помоh

ник и послужитељ. 

ГОДИНА 1779." - Штабни виши учи

тељ Јосиф р.отер (Rotter) премештен је у 

ПРилог ИСТОРИЈИ ЗЕМУНСКИХ ШКQЛА 

наставника. Пошто је школу издржавала 

општина, она је називана Гр-адска ШКQла 

Stadtschule. 

Градска lliкала имала је две ШКQле: Ни

жу или Тривијалну (Untere Schule или Tri
vialschule), у којој је наставу 'обављао под

учитељ или тривијални учитељ (Unter
lehrer или Triviallehrer) и Вишу школу 
(ОЬеге Schule или Oberschule), у којој је 

предавао надучитељ ИЛИ виши учитељ 

(Oberlehrer). 

Стара Девоја'Чка wкола у З.м..ај -ЈОВU1iој у.атЩU 35 (1iе1Шд Царинска 7): тиnска nрuзе.м.,nuца no
дuz,nута је 1823. zодunе за 'l'рuвuјал:н..у девоја-ч.ку Ш'КОДУ 'Која се у 'Њој nадазuла до 1879. zo 
диnе. Од 1894. до 1899. zодunе кућу је корuстиља ПУ"tка дечач1Ш U с 'ЊОЈ,(, спојена Шеzртска 

ш'Коља. 

Ebenerdiges Gebiiude iт аиеn Zeтun, wo sich von 1823 bis 1879 die Miidchenschule befand; von 
1894 bis 1899 wurden die Riiuтtichkeiten von der КnаЬеn- иnа von der LehrUngsschule beniltzt. 

својству надучитеља (Oberlehrer) из Сла

вонског Брода у земунску Нем'ачку школу 

и тако је ова установа први пут имала два 

10 ' 

Дана 30. новембра почела је настава у 

школској 1779/80. години. Нижа шк'ола на

,,"тазила се у тадашњој школској згради на 
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МИОЈ1,РАr [{АБИЖИЋ 

Старија 'u nовија зzрада Прве зе...чУUС1Се zиМ,1tuзије у Г"",дс1СО.м. nар1СУ. Старија иеоренесаUС'ltа 
.м.оnу.м.е1tтал.1iа зzрада cazpabena је за Вел.и1СУ реал.1СУ 1879. 20дunе. У њој је 1883. OC1iOBa1ta Tpzo
ва'Ч1CQ Ш1Сола (1Сасније 1tuЗвuuа Tpzobu-ч.1Сu u1Cude.o\tuja). Н,,)lIщја зzрада zpa~e1ta је од 1913. до 
1916. zоди1iе и обл.U1Сова1iа ј е у духу .o\tодерне apXUTe1CTYl'€ (noстсецесuја) у 1Сојој су nрн...чарuu 
аРХltтеЮ'ОUС1Си еле.чеnти. Обе зzраде представљају л.еn. '1.рн..чеР1Се архите1Стуре CBOZ времеnа. 

Das dltere unа das пеuете Gebdude des Ersten Z emuner Gyтnasiuтs iт Stadtpark. Das dltere 
Gebdu de wurde l11т di e Oberreulschute (Ve1ika r eaLka) im Ј. 1879 erbaut. Iт Ј. 1883 wurde dort 
die HandelsschuZe gegr11ndet. spdter Handetsakadeтie gе'"'\ftЩ1.t . Das nеuе Gebiiu de wl!rde v on 
191 3 bis 1916 im Geiste der modernen Arch.tekLur gebaut und stelLt ei11. scl1.Ones Beispiel der 

zеitgеnбssiSС}1.еn Architektur im aZten 'ГеН v on Zemun v or. 

3zрада Нuже ny·t1Ce ...чешовuте Ш1Сол.е у 1tе1Садашње.м. 1tе..ч.а-ч.1СО.o\t nредzрађу Фраuцтал. (да1l.4С Су
тјеска). ПодиZ1iута је MCMI. Да1ШС је то старија зzрада OC1toBne шк;ол.е "Петар Ко·щfi," . 

Сеьаuае der Unteren gemischten VolksschuZe in der einstigen deutschen Vorstadt Franztal. 1901 
erbattt. Jetzt belindet sich darin die Volksschute »Petar Kocic«. 

Девоја'Чка школ.а у Градско.4/; парку. ПодиZ?tута је 1899. zodu1ie, nре.\щ nЈlд?ювuма арх. Јйпка 
Хољца, за три девоја:ч:к:е школ.е у Доње.м. zpady. у духу .,ltodep1tux кретања у архите'Ктури, 
'Концunираna 'Као самостал.на зzрада, ко.\~nО'l-tоваnа је о\tlф?Ю U с .м.ал.о deKOpatUB'l-tUХ ел.е.м.еnата. 
Даиас је у њој с..ч.еште1Ш Основна школа "Гоце Дел"tев". 

Miidchenschute im Stadtpark 1899 јйт a~Ze Miidcl1.enschu~en im ааеn Zentrum Zemuns erbaut: l11т 
d ie Untere sowie l11т die НБЈ1.еrе Volksschule unа die Gewerbeschule. Das СеЫјuае ist ein 

scl1.ones BeispieL ает Architektur v om Obergang des ХIХ. ins ХХ. Jal1.rhundert. 
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МИОДРАГ ДАБИЖИЋ 

Великом тргу, а Виша школа имала је УЧИ

оницу у Градској кући (Stadthaus) на Ма
гистратском тргу (Трг победе). 

ГОДИНА 1780. - ШNолска комисија 

(Schulkommission), којој се Магистрат обра
пао у СВИМ школским стварима, пресељена 

је из Петроварадина у Винковце.22 

Дворско ратно веће издало је ИНСТРУК
ције за 'Визитаторе пуко.внијских и КОМУ

нитетских школа у Војној крајини и ИН

струкције за надгледнике (Schulaufseher) 
пуковниј ских И КОМУЈнитетских ШКoQла у 

Војној крајини. У Славонској граници 'Го 

се односило на школе у Петроварадину, 

Карловцима, Земуну, Митровици, Винк'ов
цима итд.23 

Надучитељ Ј. Ротер потужио се (25. јун) 
да фрањевци држе 'Недозвољену школу у 

к,оју "беже Iневаспитана деца".* 

Школска комисија, кюја је прегледала 

Градску ШКОЛУ, била је мишљења да је по

требню изградити нову школску зграду. 

Школска комисија у Винковцима у до

пису Магистрату изражава 'Наду да ће КoQ

му.нитет Земун уложити све што је могућ

но и својом 'сарадњом допринети да се по

дигне шк,олство, те да ће одређеног 'Месног 

надзорника, чланове Шкюлске прегледбене 

и Испитне комисије, катихете и учитељ е 

"присилити на њихову дужност према оа

држај у постојеhе методске књиге". 

ГОДИНА 1781. - Школска 'комисија у 

Винковцима одобрила је Земуноком маги

страту да узме још једног учитељ а који 

ће омладини предавати занатско цртање. 

Он треба да је "образује за њена будуhа 
грађЭrнска занимања" .24. 

ГОДИНА 1784. - БРЈ<ОВНИ нюмунитетни 

инспектор Тадеј Естеррајхер ,саопштио је 

управи кому.нитета да ће ,се, према одобре
љу Дворског ратног савета, у Земуну гра

дити школа, црква 'и парохијск,а кућа. 

ГОДИНА 1784- 1786. - Грађење Град

ске школе, Жупског уреда и цр.:к:ве на Ве
лик.ом тргу: пошто је рушењем рашчишћен 

терен, почела је ,изградња нових објеката. 

Прво је завршена шкюлска једноспратница, 

затим Жупски уред са станом за ГЈ1ароха. 

* Видети напомену 22. 
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Касније завршенQМ изградљом цркве БДМ 

успешно је решен изглед блока згра:да ,на 

с-вом старом земунском тргу.25 

Ново школско здање служило је шк.ол

ским потребаlма ,све до почетка првог свет

скюг рата, 1914. године. 

ГОДИНА 1785. - Дворски ратН'И савет 

издао је наређење да цех-ови (еснафи) "не 

приме на занат ниједног шегрта који не 

поднесе ,сведочаНСТ·ЂО месне школске коми

сије да је на 'овом или 'оном језику научио 

све што ј е потребно једном ваљаном гра

ђанину".26 

ГОДИНА 1794. - У Земуну је отворена 

Грчка шкоља (Ellinomouseion). Ш·колу, коју 

је издржаlвао основани Грчки школски 

фОНД (1793), 'организовао је први њен учи

тељ Георг.иос Ауксент.ијадис.27 

ГОДИНА 1796. - Српска црквена оп

штина тужила је Политичком одељељу Ма

гистрата Михаила Владисarвљевића, нек'Э

дашњег учитеља Српске школе у Земуну, 

да у ,својој кући У [\ОРЊОј вароши бесправ

но одржава наставу деци Предграђа.28 

ГОДИНА 1799. - Горњоварошки Срби, 

посредством земун ског протопрезвитера 

Михаила Пејића, поднели су молбу карло

.вачком IМИТРОПОЛИТУ Ст. Стратимировиhу 

, .да им се допусти узети учитеља". Митро

полит је овластио М. Пејића (31. 'октобар 

према сж.) да им може "благослов дати'\ 

акю СУ "они у стању" да поднесу трошкове 

издржавања. "Убрзо је ПРЂИ учитељ, Сте

ван Ј уговиh, потоњи парох у Бежанији, по

чео наставу у приземници од набоја, покри

веној даскама, која се налазила у непосред

ној близини касније подигнуте Светотроји

чине цркве (1842). 
Ову прву школу ~асније је издржавала 

установљена горњоварошка Српска цркве

на 'општина (1821) И Магистрат који је од 
1829. плаћао једног учитеља.29 

ГОДИНА 1820. - У тек заснованом не

мачком предграђу Францтал (Franzenstal -
Franztal), у изнајмљеној соби (Stube) отво
рена је приватна школа коју је водио 

Schulmeister до 1833. године.ЗО 

ГОДИНА 1822. - Дозволом највиших 

власти издвојена су женска деца нижих 

разреда Градске школе и основана је дво-



годишња Тривијална девојачка школа са 

женским наставнИlМ особљем. Прва учите

љ'Ица, Магдалена пл. Кајтар (из Беча) , учи
ла је заједно девојчице првог и другог раз

реда, док су ученице вишег, треЋег разреда 

"ишле у ,школу 'с дечацима" .31 

На месту "паду склоне" старе куће с 

пет учионица Српске шк:оле код Богороди

чине цркве у Доњем граду ,оаграђена је со

лидна једноспрат,ница с пе'Ilнаест соба . 

ГОДИНА 1825. - У рецентној једно

спратници .српске школе у Доњем граду 

основана је Славеносрпска бибљиотека зе

юунска, најстарија библиотека за !народно 

просвеhивање и једна од најстаријих школ

ских библиотека у Србији.32 

ГОДИНА 1827. - У Градској школи 

уведена је опетовна школа за дечаке и де

војчице. У ову недељну школу l\юраљи су 

иfiи и шеnрти.33 

ГОДИНА 1828. - У саграђеној призем

ници у Све'I10троичиној улици ,наставила је 

рад Српска шк!ола која је .следеfiе године 

добила другог учитеља. * 

ГОДИНА 1834. - На почетку школске 

године у тек подигнутој згради (Schulhaus) 
почела је да ради двогодишња Тривијална 

llIкола с учитељем ЛУIЮМ Вукичевиfiем 

(Triviallehrer) у Францталу.34 Ова школа, 

која 'се налазила у саставу Градоке (Глав

не) школе у Доњем граду, 1850. ГОДИrне има
ла је 150 (84 мушка и 66 женских) ученика . 

То је пр.ва јавна шкюла у овом предграђу 

н зачетак данашње Осно'вие школе "Петар 
КОЧlиfi" у Сутјесци.:'I4а 

ГОДИНА 1840. - Српска црквена оп

штина основала је Српску женску школу 

у кој ој ј е учитељица била Земунка Ката
рина Катана, рођена Браhевачки. Године 

1850. ШI<ола је имала 37, а 1860 - 55 уче

ница. У горњоварошкој Српокој (мешови

тој) ш,коли 1860. године било је 23 девој
чице. Српска црквена општина Земун је у 

једном допису "истакла потребу подизања 
женских школа на виши ·степен, јер се ра

ДИ о половини људског рода". 35 

ГОДИНА 1856. - Градска школа на Ве

ликом тргу, .на основу одлуке од 27 . . новем-

* Видети напомену 29. 

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЗЕМУНСКИХ ШКОЛА 

бра 1855, која се односила на све трораз

редне школе у војно-граничним ПУКОБНИ

јама и војним комунитетима, претворена је 

у четвороразредну Главну школу (Haupt
schule).36 

у Тривијалној девојачкој школи у До

њем граду и Тривијалној мешовитој школи 

у Францталу уведен је треhи разред. Овом 

променом ове просветне установе изједна

чене су с трима разредима четвороразредне 

До.м. Српске nравос.лавне црквене оnштuне у 

Светосавској у.лuцu: cazpaDeHo је .м.онумен

та.лно u реnрезентатuвnо здање на месту ста
ре шко.лске јед1iосnратнuце, 1908/9. zoaune, за 
Српску шко.лу у Доње.м. zpaay. У Дому је у 
вре.м.е npBOZ CBeTCKOZ рата од nове.ltбра 1915. 
до vltaja 1916. zодU1iе радu.ла Пу"tка дечачка 

шко.ла. 

Das Gebliude Јет orthodoxen serbischen Kirch
engemeinde in der Svetosavska Gasse: ein то
numentaler, reprii.sentativer Ваи ат Platze des 
аНеn einstockigen Schulgebii.udes, 1908/9 јйт die 
Serbische Schule in der Unterstadt (Donji grad) 
erbaut. Wii.hrend des ersten WeUkrieges befand 
sich darin von November 1915 ЫЈ Mai 1916 die 

KnabenvoLksschule . 
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I'лавне ШКQле (Hauptschule) на Великом 
тргу.З7 

ДАНА 23. СЕПТЕМБРА 1858. - Реск

риптом Врховне војне команде у Бечу у са

ставу Главне lllколе основана је двор азре

дна Нижа реална школа - K.k. UntепеаI
schule јn Sem1in. Настава је почела 15. ок
тобра и у отворени ПрЋИ разред уписан је 

21 ученик. Руководилац обе шк,оле био је 

Иван Радеј, технички учитељ, који је по

стао директор месних шк-ола (Local-Schu
lеn-Diгесtоr). 

Нижа реална школа касније је постала 

троразредна, па четвороразредна (Мала ре

алка), затим седморазредна Велика реалка 

(1879) и, .најзад, осморазредна Реална ГИМ

назија (1895).38 То је садашња Прва земун
ска гимназија која је 1978. године низом 

манифестација прославила 120-годишњицу 

постојања и рада. 

ГОДИНА 1870. Викар Венцеслав 

Едингер отворио је при Фрањевачком ма
настиру приватну школу која је прве го

дине имала 8, а друге године - 21 ученика. 

Организовање приватних школа било је 
забрањено Iи основана школа требало је да 

буде затворена. МеђУ'1'Иi\'I, Одјел за БО1'0-

штовље и наставу у Загребу дозволио је, 

"уважив Едингерову интелигенцију и за
слуге, да може у Земуну одржавати при

ватну школу с три одјела (разреда) и с на
ставним језиком хрваЂским({.39 

ШКОЛСКА 1870/71. ГОДИНА. - Преыа 
извештају надучитеља Мијата Стојановиhа, 

l{Ој и је обављао и надзорничку службу, ка

дровско стање у поменутим зе:мунским шко

лама је следеfiе: 

Главна школа, односно Пучка дечачка 

школа - имала је четири разреда и учи

тељи су: надучитељ Мијат Стојановиh (1V), 
учитељ Антон Ћоиh (Gj oic, 1П), учитељ Фе

JIИК'С Шандор и припра'вник Стјепан Лов ре

ковиh (1 разред). 

Пучка девојачка школа имала је три 

разреда: учитељица Амалија Паулгерг (1П), 

подучитељ:ица Марија Шматлик (П) и 

lJlКQлска практиканткиња Роза Радеј (1). 

Јевреј ска {)ПШ'Ilинска (верска) школа , ко

ју је надучитељ такође надзирао, имала је 

два учитеља: Самуел Полак и Марко Гелер. 
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у немачкој Тривијалној општинској 

школи, у Францталу, девојчице је подуча

вао учитељ Филип Серда , а дечаке - учи

тељ Карло Кранер. 

Српске ,народне школе (код Богородичи

.не и Николајевске у д.оњем граду и код 

Светотројичине црк·ве у Горњој вароши) 

"није инспицирао надучитељ Мијат Стоја

новиh, јер 'су ове школе имале с:вог народ

ног ШКОЛС,КQГ равнатеља и MecНloг школ

ског надзорника".40 

ГОДИНА 1871. - Наредбом Крајишког 

управног ·одјела за унутарње послове у За

гребу (од 8. септембра) одређено је, поред 

осталог, да се чеЂвороразредне главне шко-

Сед..м.и даu ју1Ш 1913. ",одиuе у 3e ... ~yny: све"Ча-
1iOCT nоводо..ч nолаzu'Њu те..м.ељnо? ка.l~е"Н.а за 
ГрадСку де"Ча"Ч1СУ ш'Колу. На фотоzрафUјU 
(с лева 1ш десно): ",радс'К:и zpa~eB'ltUC1CU офU
цијал Гашnaр Каuи, шеф Редарстве1iOZ nо
вереnuштва Виктор BYKOBUn', "'радитељ Јосип 
Краус, zрадоuа'ЧеЛ1iUК др Петар Марковић 
(положио "КaJ.ten Te.'\~eљaц), председник Ш"КОЉ
CKOZ одбора и месии ШКОЛСКи надзорнuк аnо
текар Фердо Жuza, за.м.е1tu"К nредседника 
Ш1\.ОЉС"КОZ одбора ЖУnnU"К др Аљојзије Виnце
тиn' (у средиnи), жуnанијскu U zpadCKU ШКОЛ
С"Ки nадзорнu"К u равнатељ Девоја"Чке ш"КОJLе 
Јаков Павелun', zрадuтељ Јосип Ци.чер.м.аn и 
zрађевU1iСЮt радuици: зuдари u шеzрт (фото -

zрафuја Рудолф Гатер). 

Zещun ат 7. Juni 1913: jeiertiche Grundstein
tegung fйr die bestel~ende V otksschute (Pucka 
decacka skola)im Stadtpark. Nach ает kirchHcIl.
€п Zeremonie wurde der Grundstein v om Вйr
germeister Dr. Petar Markovic (Zemun 1869-

1952) gelegt. 



ле, заТ1ИМ тривијалне и девојачке школе 

имају убудуhе називати "опhе пучке шко

леН :1I 

Главна школа (Hauptschule) у Земуну 

постала је Опhа нижа пучка школа и у 

љеном саставу биле су: Нижа пучка деча

чка ШКQла на Велик,ом тргу, Нижа пучка 

прилог ИСТОРИЈИ ЗЕМУНСКИХ ШКОЛА 

3емунски равнајуh.и учитељ Мијат Сто

јановиh је 8. 'септембра именован котар

ским надзорником у Карловцу. Управу по

мену'IiИХ ПУЧКИХ школа примио је најста

рији тривијални учитељ Антон Ћоиh који 

се на дужности привременог равнајућег 

учитеља налазио до априла 1872. године.'" 

Градска де'Ча'Чка школа (даnас Осnовна школа "Светозар Милетuћ.". 1ш Tpzy ЈНА). Градили 
су је, nре.ча nла1iОВ1t.АШ арх. В. Кова'Чиhа 1(, арх. х. Epmtxa. зе..ку1iски zрадитељu Ј. Краус 1t 

Ј. Ц·U.4tер.w.а1i. ЗавРULена је 1914. zодине. Реnрезеnтатuвnа зzрада с неокласицuстu'Ч'Кu.4t nортuци
.,\Ш. 1{.осu све одлике nостсецесuјскоz nРОјеК'1'овања и представља .,1iајзња"tа.јњuје деАО почета-

ка ..кодер1iе архuте'Ктуре у старо.ч језzру Земуна". 

Reprasentativ es Gebaude der Knabenschule аи! ает JNA Platz, iт Ј. 1913/ 14 erbaut. Heute wirkt 
hier die Schule, die die Traditionen der im Ј. 1728 gegrundeten Schule fo r tsetzt. 

девојачка школа у Царинској улици (обе 

Доњи град) и Нижа пучка обосполна шко

ла у Францталу (Фрањиндол). 

11 

ДАНА 21. ОКТОБРА 1871. ~ Главно за
поведништво у Загребу издало је наставни 

* Видети напомену 40. 
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план за све опhе пучке и 'осморазредне гра

Ijанске школе.41 

Претпостављени котарски школсК'И над

зорник Теофил Димић (седиште у Митро

вици), коме су достављени "распореди учев
них сати за Дјечачку, Дјевојачку и фр а

љиндолску ПУЧКУ школi', у свом решењу 

од 21. децембра налаже да се у земунским 
пучким школама "има почам од 3. разреда 
учити хрватскосрпски језик као облигатан 

предмет" .42 

Подучитељица Девојачке школе М. 

Шматлик извештава да се у пучким шко

лама читају hириЈШ1ЧКИ текстови.* 

ГОДИНА 1872. - Именовани равнајући 

учитељ Феликс Шандор је 24. априла при

мио у.праву пучких школа у Зему.ну.43 Ову 

одговорну дужност обављао је до пензио

нисања (1896). 
Наредбом Кр. главног заповедништва у 

Загребу укинути су полугод.ишњи испити 

у mучким школама.** 

ДАНА 21. ЈУЛА 1872. ПРЕМА С. К. -
У Горњој вароши на свечан начин госвећен 

је темељ Српске .народне школе у Свето

тројичиној улици (Ул. Стевана Јовановића 

4), која је имала 4 учионице и стан за учи
теља.4за Школа је постала чет.вороразредна 

и у њој су радила 4 учитеља (3 учитељ а и 
учитељица). Године 1912. у високопартер

ној згради дограђене су још 4 учионице, 
тако да је то била једна од највећих згра

да у том предграђу . 

ГОДИНА 1876. - Од 1. јануара "у,веде

на је искључиво метричка мјера, те -су ус

тројени такозвани баждарски уреди". 

До 1876. године све три пучке школе у 
Земуну биле су у саставу,ОДНОСНО под уп

равом равнајућег учитеља Пучке деча чке 

школе. На основу налога Одјела за настаВ)1 

Главног заповједништва у Загребу .од 29. 
децембра 1875. године Градско погЛ'авар

ство (некад Магистрат) је 15. маја имено

вало равнајуће учитеље у Девојач.кој (М. 
Шматлик) и Пучкој мешовитој (К. Кранер) 

у Францталу. 45 

ГОДИНА 1879. - Завршена је грађење 

репрезентативне стилске двоспраЋНице Ве-

&2 

* Видети напомену 40. 
** Видети напомену 43. 

лике ре алке у Градском парку. Почетком 

школске године из зграде Пучке школе на 

Великом тргу у нове просторије је пресе
љена дотадашња Нижа реална школа. 

Испражњене просторије у Пучкој деча

чкој школи преузела је ДевојаЧК'а школа. 
Школска приземница у Царинској улици 

Главно заповједништво у Загребу<С.* 

Дана 1. новембра ступио је "у живот 
IUколсн;и И наставни ред, што га је издало 

Главно заповједЮ1ШТВО у Загребу".46 

ДАНА 1. НОВЕМБРА 1880. У Пуч-

кој дево}ач.кој школи отворен је четврти 

разредУ 

ОД 26. ДО 28. СЕПТЕМБРА 1881. - У 

згради Пучхе дечачке школе одржана је 

Окружна учитељска скупштина. Скупшти
ни је председавао земунски учитељ Ђуро 

х.орват.48 

ГОДИНА 1883. - У саставу Велике ре
алке основана је двоroДИlIIња средња Трго

вачка школа. Први разред свечано је отво

рен 3. новембра, а други - 1. октобра 1884. 
године.49 

ГОДИНА 1884. - На предлог Градског 

школског већа, а на основу дозволе Земаљ

ске владе у Загребу, у Земуну је Марија 

l'астгеб пл. Kriegerstreu основала приватну 
Вишу девојачку школу која је почела рад 

1. о.ктобра.5О 

Донесен је и ступио је на снагу Обртни 

закон, према којем су осниване шегртске 

школе. 

ГОДИНА 1885. - У циљу "усавршавања 

и утврђиваља домаћег обрта за дрворезбар

ст во и за плетење кошара" у Земуну су 

основане две струковне школе: трогодиш

ља Дрворезбарска и двого,ц.ишља Кошара

чка школа.:iI 

На почетку школске године у саставу 

и у згради Пучке дечачке школе почела је 

рад Шегртска illкола у Земуну, која још 

није била "онакова како ју Обртни закон и 
проведбена наредба прописује".5~ 

ГОДИНА 1887. - РешењЕ\М Градског за

ступства, а 'на основу Обртног закона, уста

новљена је Шегртска школа. Први .настав
ници {;у били: равнајући учитељ Срећко 

* Видети напомену 46. 



(Феликс) Шандор, уједно и равнатељ Ше

гртска шк'оле, пучки учитељи Бартол Сти

пиh, Ћуро Хорват и Иван Ту.ниЋ, српски 

народни учитељ Александар Кузмановић, 

струковни учитељ Дионис Ј елић, грађан

ски 11 струковни учитељ Мавро Кутер и 

два вероу-читеља - ри."Локатолички капе

лан Стјепан Буњик 11 прота Јефтимије Ву

кадиновиh.5З 

ГОДИНА 1888, - Управни одбор Жу

панијоке области у Вуковару 14. марта је 
закључио да настава у школам·а жупаније 

почиње 1. септембра и да траје до 30. ју

на.54 

Међу издацима земунске општине 1888. 
године налазе се и новчани износи за по

требе земунских школа. Осим издатака за 

плате и станарине учитељ а пучких 'и ,срп

ских школа ,И мировине учитељ а, могу се 

видети и 'ови трошкови: набавка и попра

пак шк,олског намештаја (238 Ф и 98 Н) , 

набавка учила (11 ф), издржавање школ

ских вртова (213 Ф и 19 н) , Земаљској бан
ци за Трговачку ш~олу земунску (500 ф) , 

Приватној девојачкој школи (500 ф), за из
државање Дрворезбарске и Школе за пле-

1'ИВО кошара (534 Ф и 76 Н), субвенција за 

пет учитељица ручног рада итд.5i; 

ДАНА 31, ОКТОБРА 1888. - Потврђен 

ј е Закон о уређењу пучке наставе и обра

зовању пучких учитеља у Хрватској и Сла

вонији .56 

ГОДИНА 1889. - Издата је наредба о 
управи пучюих школа. 

Дана 15. јула издат је Школски и нас
тавни ред за пучке школе. * 

ГОДИНА 1892. - На почетку школске 

године у Шегртокој школи је извршена по

дела нна одјеле и разреде" према "новом 

УСТРОјном штатуту за шегртске школе од 

11. ру јна 1892",57 

ГОДИНА 1894. - При Вишој девојачкој 

.школи основана је Женска 'стручна школа 

која је имала два течаја: за шивење рубе

нина руК'ом и строј ем и за кројење и шиве

ње хаљина. Три девојачке школе заузеле 

су све просторије у школској згради на Ве

ликом тргу, тако да 'су Дечачка школа и 

Шегртска школа морале ~ористити просто

рије у Царинској улици и Српсњој основној 

шК'оли у Доњем граду.ri8 

• Видети напомену 56. 
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ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ 3ЕМУНСКИХ ШКОЛА 

На желеЗНИ1.lкој станици у Земуну отво
рена је приватна основна школа с мађар

ским наставним језиком - Ј\.1ађарска обо

сполна школа или Мађарска школа како 

је називана у народу. 59 

Од 1. јануара 1896. год"". град Земун 
је уврштен у градове Ј реда и стављен је 

под власт Земаљске владе. Велики жупан 

Жупаније сремске био је истовремено и ве
ЈШКИ жупан града Земуна. Кр. жуланијски 

школск:и: надзорник био је и школски над

зорник за град Земун (до 1899).00 

Дана 5. фебруара равнатељство Пучке 
дечачке школе и Шегртске школе привре

мено је примио учитељ Вјекослав Кирин.1:I 1 

ДАНА 21. АВГУСТА равнајуhи учитељ 
Пучке мешовите wколе у Францталу, Ћу

ро Хорват, примио је управу ПУ1.lке де1.Ја

чке и Шегртске шК'оле.62 

Од почетка школске године у Пу чкој де

чачкој школи уведен је хрватски језик или 

српски језик као наставни језик, а немачки 

језик - "као облигата.н предмет у ЈП и JV 
разреду".63 

Од почетка школске године у Шегртској 

шкюли настава је одржа:вана у пет седми-ч

них дана: понедељак, уторак, среда, петак 

и: недеља.М 

ГОДИНА 1897. - У предграђу Горња ва

рош (Јосипово) отворена је Нижа пучка 

мјешовита wкола с једним учитељем.65 

ГОДИНА 1899. - Наредбом Одјела за 

БОГОШ'Ј10вље и наставу (29. октобар) агенде 
кр. школског надзорника за град Земун по
верене су Едмунду У лриху, професору Ве

лике реалке у Земуну (до 26. августа 1908)." 
у Градском парку завршено је грађење 

школске двоспратнице за смештај постоје

ћих јавних школа за женску децу: Нижу 

пучку дјевојачку школу, Вишу дјевојачку 

шК'олу те Женску 'стручну школу.67 У тој 

згради данас се налази основна школа "Го
це Делчев".67:\ Пучка дечачка школа и Ше

гртска школа поново су прешле у матичну 

зграду на ВеликoQМ тргу .67Ь 

Уз Rижи одјел Шегртске школе отво

рен је аlНалфабетски течај јер 36 шегрта 

"нису знали ни читати ни писати".68 

ГОДИНА 1900. - Земунски у~итељи 
учествовали су у попису становништва та-
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дашње Хрватске и Славоније (са Сремом). 

у граду Земуну пописано је 14.5 17 станов

ника. 

ГОДИНА 1901. - За Нижу пучку мешо

виту школу у Францталу подигнута је нова 

спратна зграда у Главној улици предгра

ђа." 

ДАНА 6. ФЕБРУАРА 1902. - Ступио је 

на снагу Закон о присилном узгој у неодра

слих , према којем су делинквентна деца до 

14. године :морала иhи на присилно васпи
'гавање (поправилиште у Глини). 70 

ГОДИНА 1907. - Градска општина је 

одлучила да откупи земљиште на којем би 

се "у првом реду 'Излучио простор за гра

дњу Дечачке школе".71 

ГОДИНА 1908. - Пошто је парцелисано 

земљиште ~oд Мађарске шн:оле и Задруге 

за исушење ј угоисточног Срема, изабран је 

посебан 'Одбор који је имао задатак да иза

бере и предложи парцелу на којој би се 

градила нова зграда за Дечачку школу.72 

Равнатељу Више девој ачке школе, Ја

кову Павелиhу, поверене су агенде град

CКioг школск:ог надзорника, 28. августа.'З 

ГОДИНА 1909. - Град Земун !Тосетио је 

(7. мај) "предстојник владиног Одјела за 
богоштовље и наставу Ferdinand pl. Mi
xich!'. Предстојник је посетио и Пучку де
чачку и Шегртску школу,74 

На крају школоке 1908/9. године поново 

је уведено награђивање ученика књигама. 

Од тада се штампају и "годишња ш.колска 

извјешhа'!.15 

На западној страни блока између Бежа

нијске, Светосавске и РајачиЋеве улице за

вршена је грађење репрезентативног Срп
СКОГ дома за српске школе у Доњем граду. 

ДОМ И данас служи потребама земун ског 

основног школства (Специјална основна 
школа).76 

Школске 1909/10. године "Алек,сандар 

Киршанек поучавао је плесу ученице Више 

девојачке школе и )Кенске стручне шко

ле" .77 

ГОДИНА 1911. - Отписом Градског по

главарства (од 19. августа) отворене су још 

две шегртске школе у Земуну: при Њижој 
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пучкој мешовитој школи у Горњој вароши 

и при Нижој пучкој мешовитој школи у 

Францталу.78 

РАТ 1912/ 13. ГОДИНЕ. - Градско по

главарство "одредило је, услед тога, што 

су се војници настанили у згради Пучке 

школе у Јосипову, да се ученици и у ченице 
'Ј'е школе разместе по разредима пучких 

школа у граду. Ово стање ј е трајало до 

крај а школске године!!. 

Владин Одјел за богоштовље и наставу 

издао је 21. новембра 1912. године "наред
бу о брзом извјешћивзњу о знатниј.им до

гађајима у -ш.коли".79 

ШКОЛСКА 1912/13. ГОДИНА. - Према 
сачуваном извештај у 'о пучким школама,ео 

у тим школама су радили ови наставници: 

Дј ечачка школа - ра'внајући учитељ 

Ђуро Хорват и прави учитељи: Ђуро Бри

гљевиh, Андрија Матузовиh , Ђуро Донат 

и Фрањо Першиh; 

Дјевојачка шк,ола у граду - праве учи

тељице: Љуба Гашпаровиh, РУЖ'а Натер, 

Ружа Гнус и Беатрица Шилер; 

Мешовита школа у Горњој в'ароши -
прави учитељ: Фрањо Першиh (I-Щ ; 

Мешовита школа у Францталу - рав

најуfiи учитељ Фрањо Шрам, праве учите

љице: Марија Стипиh , Марија Дорт, Берта 

Иоли, Алојзија Донат, прави учитељи: Па

вао Мајер и Фрања Вал.нер и учитељ Емил 

Краут; 

Виша девојачка школа - Кр. жупаниј

ски и градски школски надзорник и равна

тељ Јаков Павелиh., праве учитељице: Сла

ва Лопашиh , Slava Marchetti, Даница Илиh 
и Милена Калиниh. Хонорарно су радили: 

Аница Гашпаровић (4 часа певања) и че

тири вероучитеља (римокатолич.ки, право

славни, евангелички 'и јеврејски); 

Женска стручна школа - праве учите

љице: Ернестина Хартман и Драгица Хер

цег, и хонорар не праве учитељице: Б. Ши

лер и Р. Натер. 

у наставно особље пучких школа треба 

још убројити седам хон'Орарних вероучите

ља и учитељицу Јосипу Першиh која је 

предавала женски ручни рад у Пучкој 

школи У Горњој вароши. 



Градск.и ш?<:о.л.ск.u одбор 1912113. ~одиие 

Месни школски надзорник и председник 

Школског одбора Фердо Жига, апотекар; 

заменик председника ll1колског одбора др 

Алојзије Винцетић, жупиик (католичке цр

кве БДМ) 

Ч.л.а1ивu 

а) Бирани: Josef Hefner, поседник; Петар 

Јеловац, поседник и трговац; Martin Sche
тет, поседник и трговац; Hinko Streim, апо
тек ар, и Иван Тропш, професор гимназије . 

б) Вирилни (чланови прем·а положају): Ђу
ро Хорват, равнајуfiи учитељ Дечачке и 

IПегртске школе; Људевит Крафта, еван

гелички жупник; градоначелник др Петар 

МаРКОВИћ, адвокат и поседник; прота Па
вле Паја Милим; др Сава Недељковић, 

градски физик; Јаков Павелић, жупанијски 

и градоК'и школски иадзорник, др Алојзије 

ВинцеТИЋ, жупник, и dr Hinko Urbach, ра
бии. 

ДАНА 7. ЈУНА 1913. - На CBe'faH на

чин положен је темељни камен за Нижу 

пучку обосполну школу у Горњој вароши 

(Улица цара Душа на 57).81 

Истог дана на веома свечан начин поло
жен је камен-темељац за зграду Пучке 

дечачке illколе (Градска дечачка школа) на 

данашњем Тргу ЈНА. Монументална стил

ска зграда била је завршена 1914. године. 

Пошто је почео први светски рат, у њој је 

организована аустријска војна болница Цр

веног крста, која је постојала до средине 

1917. године.82 

ГОДИНЕ 1913. почели су радови на гра

ђењу новог дела Реалне гимназије и с њо:м 

спојене Трговачке академије. Ратни дога

ђаји су Qметали радове IИ школско здање 

није било завршено MCMXIV, како је на

значено на прочељу (према Немањиној у
лици) већ 1916. године. 

Школске 1914/ 15. године није одржа ва

на настава у земунским школама. 

ДАНА 1. ДЕЦЕМБРА 1915. - Почела је 

настава у Пучкој дечачкој ш.кQЛИ у Срп

ском дому . У исто време рад су наставиле 

Девојачка школа и Пучка обосполна шко

ла у Францталу.8З 

прилог ИСТОРИЈИ ЗЕМУНСКИХ ШКОЛА 

ГОДИНА 1916. - Пензионисан је рав

наЈући учитељ Дечачке школе и равнатељ 
Шегртске школе Д. Хорват (умро 1925) и 
на челу управе обе школе 21. марта дошао 
је учитељ А. Матузовић.* 

Дана 20. маја Дечачка школа је пресе

љена у зграду Девојачке школе у Град

ском парку и пошто су обављени испити, 

завршена је настава у првој ратној школ

ској години.84 

ДАНА 1. ОКТОБРА 1917. - Настава у 

Дечачкој и ll1erpTcKoj школи почела је у 
властитој згради - Градској Дечачкој 

школи како је зграда званично називана .85 

ДАНА 5. НОВЕМБРА 1918. - У погра

нични Земун ушла је српска ВОј.ска коју 
jt= родољубиво становништво дочекало као 
своје ослобод.иоце. Био је то крај ДBOB€'кOB

не владавине Аустрије, односно Аустро

-Угарске 'овим крајевима . 

Нижа пучка дечачка школа и ll1erpT
ска школа у новим условима, 25. новембра 
1918. године, наставиле су рад у својој 
згради. У истој згради радиле су Нижа 

девојачка школа, Виша девојачка школа и 

Женска стручна школа. Године 1925. до

шло је до спајања Дечачке и Девојачке 

школе и нова школска установа је отада 

радила као Државна 'Основна обосполна II 
школа у Земуну . Школа ј е и после тога 

мењала називе и, најзад, 1930. године, 

усталио се назив - Државна основна ШКО

ла "Краљевић Томислав", који је задржан 
до почет,ка окупације Земуна 1941. године . 

Шегртска школа, која је за Нижу пуч

ку дечачку школу била ,везана од оснива

ња, у периоду између два рата такође је 

доживела више промена. Најважнија је да 

се она одвојила и постала самостална 

стручна школа. Било је то 1. фебруара 
1928. године када је добила посебну упра
ву и нови наставнички збор. Она је отада 

радила као Тргова чко-занатска школа у 

Земуну. 

Позитивне традиције некадашње Дечач

ке и Девојачке шк()ле, хаје своје зачетке 

имају још 1728. године, у послера'I1НОМ пе

риоду наставља oQСМОГОДJ:fшња Основна 

школа "Светозар Милетић" и стога је она 

н&. свечан начин 20. децембра 1979. просла
вила 250-годишњицу постојања и рада. 

* Видети напомену 83. 
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оо 
ф ЗЕМУНСКЕ ШКОЛЕ, БРОЈ њихових НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 1912/13. ГОДИНЕ' 

1 ОСНО8пе ш'Кол.е 

Настав- 'Ученици 
ници 

Трајање 

Број Назив школе «1 'Улица или наставе ~ ci. ~ ~ ~ ~ н а п о м е н е 
~ место (разреди) ~ о t:: а ~ t:: 
I:t: ~Sg » tlJ ~ 
~ u:><?>:E~ ?> 

Традицију ове школе на ставља 
Српска веРОИСПQведна (мешо- CBetocab-......... 8 _ 8 190 153 343 ат "Гаце Делчев'l, кој а се нэ-

1. вита) основна ШКQла у До- 1745. ска 22 1 IV лази у згради некадашње Дево-
њем граду јачке школе у Градском парку. 

Данас от "Светозар Милетиh" 
Нижа пучка дјечачка школа 1728 Омладински I- IV + V 5 _ 5 209 _ 209 У Немањиној улици 25, која се 

2. у Доњем граду . трг 23 налази у згради Дечачке школе. 
-- 1------ - 1--- - --11- - - - - --- Године 1925. спојена с Дечачком 

З Нижэ пучхэ дј евој ачка ШКQ- 1822 Градски I-IV + V 4 _ 4 - 181 181 школом. Традицију наставља аш I 
. ла у Доњем градУ . парк 9 "Светозар Милетић". 

_ _ _ _ _ 1- - - -

4 Мађарска основна школа у _ Маршала I-IV+ V 5 - 5 1551 74 2'29 Не постоји . 
. Доњем граду Тита 2 _ _ __~ ___ _ _____ ____ ___ I 

Мађарска о:новна школа на 1894. Станична I- III 1 _ 1 31 10 41 Не постоји. 
ЖелеЗНИЧКОЈ станици зграда _ _ __ _ __ I--------------~---

5. Јеврејска верска (мешовита) 1755. Приморска 5 I-IV 2 n_ 2 33 37 70 Радила до 1941. године. 
основна ШКQла у Доњем граду _ _ _ _ _ __ __ 

Данас аш "Владимир Назор" у 
Српска аутономна мешовита Стевана новој згради. У старој згради је 

6. основна школа у Горњој ва- 1799'. Јовановиhа 4 I- IV 4 - 4 94 91 185 Школа за, основно образовање 
роши одраслих. 

----1·------------- - --11 - - - 1--- -----1·------1-- -- ---- -- --·--I -г-о-д-и-н-е-I-92-5-.-С-n-О-ј-ен-а-с-а--'с-р-n-с-к-0-,-,- 1 

7 Нижа пучка мјешовита шко- 1897 Цара I - II 1 1_ 1 36 школом. Традицију наставља аШ I . ла у Горњој вароши . Душана 57 __ __ "Владимир Назор". 

, 341 Данас аш "Петар Кочиh.", која 
Нижа пучка мјешовита шко- Првомај - 8 1 9 _ _ користи стару зграду (1901) и НО-

8. ла ,с опет.овницом4 у Франц- 1834. ска 79 I- IV + V ву зграду (1958). Насеље Сутј е-
талу 13 28 4'1 скз. 

Свега 1 38 1 ] 1391 . I . 11676 1 

~ 
g 
~ 
~ 
~ 

'" ~ " ~ 
~ 
~ 



оо .., 

Омладински 
Нижи 

1- 8 1 8 2901-
I Традицију земунских шегртских 

Шегртск,а школа при Дечач- 1885. одјел + 290 школа наставља ЕлектромашИ'н-1. 
кој школи У Доњем граду трг 2 

ски образовни центар у У лици Ј-ПЈ 
- - - - -- Наде Димић бр. 4.5 

2. Шегртска школа при Нижој 1911. 
Цасра 

Ј-П - 4 4 49 49 
пучкој школи у Горњем граду Душана 57 

- - - - - - -- _ . 

1 ШеI1р~ска школа при Нижој 1 1911. Првомај -
Нижи 

З. I одјел + -1 4 4 1 55, - 1 55 пучко) школи У Францталу ска 79 
Ј-П 

Свега -1 16 116 13941 З94 1 

IП Вuше осnовnе шкоље 

1. Виша дјевојачка ШК1Qла 1884. Градски 
У-УIII 5 - 5 - 162 162 Не постоји. 1 

парк 9 
- - -

Течај за ши- - 35 
Женска струч- вање рубља 1894. Градски 

Ј-П З 2 5 - 65 Не постоји. 
на школа Течај за кро- парк 9 -

јачеље - :ЈО 

Свега 1 8 1 2 11 О 1 - 12271 227 1 

IV Средње школе 

Градски I 
3381-=-1 

Данас 1 земунска гимназија ко-
1. Кр. реална гимназија и с њом 1858. 

парк 1 Ј-VЈП ' ЗЗ8 ја се претвара у образовни цен-
спојена 

тар. 

30 3 33 

136129 

Данас II I економска школа "На-
Градски 

Ј-ЈУ 165 да Димић", која се претвара у 
Трговачка академија 1 88З. 

парк 1 образовни центар (Улица 22. 0-
1 ктобар бр. 19). 

Свега 130 1 3 1 зз 1 4 74 1 29 1 50з l , 
у к у п н О 176122 198 1 ' 1 -. 1 2.800 1 

Напомене: 

1 Годuшњu uзвјештај о nу·Ч:КU . .w. 'Школа.ма ... u шеzртскu..w. школа~м zрада 3е.муua 1912/ 13. Земун 1913 ; Извјештај о Кр. реал
иој zu.м:н.азuјu и с њо.м. сnојеио; Кр. трzовачкој а-к:аде.м.u;u у 3е.муиу 1912/13. Земун 1913. и друго. 

2 У број наставника није урачунато десетак свештеника (римокаТQличка 4, православна 3--4, евангелички 1 и јеврејски 1) 
који су истовремено хонорарно предавали у две-три ШКQле. Сталне професоре вероучитеље (1 православни и 1 римокатолички) 
имала је само Реална гимназија и с њом спојена Трговачка академија. Ова средња школа имала је и два хонорарна вероу
читеља: једног за ученике евангеличке и једног за ученике јеврејске вероисповести. 

3 Нижа пучка дечачка и Шегртска школа тада су се налазиле у старој згради (из 1786) на Великом (данас Омладинском) 
тргу 2. У тој згради данас се налази Испостава Народне милиције. 

4 Опетовна или недељна .шксла постојала је раније и у ДрУГИ1>1 основним школама. Међутим, отварањем средњих и шегрт
ских школа смањивао се број полазника. У летопису Ниже пучке дечачке школе више пута је забележено да се опетовница "не 
држи јер ученици опетовнице полазе које Реалну гимназију, које на занат, те полазе Шегртску школу". 

5 Последљом реформом средњошколског образовања (школска 1977/78. година) престале су да постоје трогодишње школе за 
ученике у привреди. Електромаwински образовни центар, уБУдуhе, наставља традиције некадашњих шегртских, односно urкола 
за квалификоване раднике . 
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МИОДРАГ ДАБИЖИЋ 

Традиције бивше Шегртске, ОДНОСНО Тр- саставу, све до преображаја наших сред

говачко-занатске школе 'оправдано настав- њих школа, које је у то.КУ, имао и школу 

ља данашњи Електромашинск.и образовни за квалификоване раднике . 
центар (Ул. Наде ДИМИЋ 4) који је у СВОМ 

НАПОМЕНЕ 

1 Ignaz Soppron, Monographie von Semlin 
und Umgebung (даље Monographie), Semlin 1890. 
- П. Марковић, 3е.м.уn од naјстарији вре.м.еnа 
па до данас, Земун 1896. 

2 Л. Ћелап, 3е.м.унски војни ко.м.уnитет 
(1717-1881), Беоrрад 1967, стр. 64-91. 

3 Исти, Српска основна школа у Зе.м.уну 

у XVIII столеnу, Годишњак МГВ, кљ. II -
1955, стр. 117- 122. 

4 Андрија М. Огњановић, Новосадско-nе
троварадинско tuколство кроз државни архив 
среза Нови Сад, Грађа за проучаваље споме
ника културе Војводине, II, НОВИ Сад 1958, 
стр 222. 

5 Др Алојзије Винцетиh, Уcnо.м.еnе па 3е
.м.ун.ску жуnу, Гласник Вискупије босанске и 
сријемске (даље Усnо.м:еие, ГВБС), течај LIII, 
1925, бр . 17, бр. 18, бр. 19, бр. 21 и бр. 24. 

6 1. Soppron, Monographie, S. 250- 251. - А. 

Винцетић, Усnо.меие, ГВБе, бр. 17, стр. 131-
132 и бр. 18, стр. 139-140. 

7 А. Винцетиh, Усnо.меие, ГББС, 1925, бр. 
19, стр. 146-148. - Архива Римокатоличког 

жупског уреда у Земуну (даље Архива РЖУ 
Земун), Кап. vi.sit. 1743, стр. 2. 

8 Л. Ћелап, Зе.м.У1i. војии Ko.ltynUTeT, р. 64. 
9 Архива. РЖУ Земун, Кап. visit. 1735, 

стр. 3. 
10 Сnо.меиица 1 и Сnо.ме1i1ща 2 у ИАБ. 
11 Л. Ћелап, Зе.ItУn . војnи ко.м:уnитет, стр. 

79. - П. Марковиh, Зе.м.уn, стр. 110. - Антон 
Цувај, ГраЬа за повијест школства краљевиnа 
Хрватске и Славоније од nајстаријих вре.м:е
па до даnас, свезак 1, друго исправљено и до
пуњено издаље, до год. 1780 (даље Грађа 1), 
Загреб 1910, стр. 453. 

12 Л. Ћелап, 3eJ,tyn. Bojnu ко.м.уnитет, стр. 
58 и 64. 

13 Архива РЖУ Земун, Acta visit. 1746, 
стр. 4. - А. Винцетиh, Усnо.меnе, ГББС, 1925, 
бр. 24, стр. 188-189: Учитељ "још није имао 
никакве плате од града (општине - М. А. Д.), 
већ је добијао награду од дјеце, коју је поу
чавао" ... Од разних црквених функција 
имао је "годишњи приход око 40 фор. Жуп
ник је настојао, да се учитељу тај приход 
повећа". 

14 Л. Ћелап, Зе.м.уn. вој'nи ко.муиитет, стр . 
90. 
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15 Исто, стр. 64. Именица Winkellehrer 
преведена је као "буџаклијски учитељ". 

1'6 Intra recinctu'ffi ecclesiae et domus раго
chialis sita est (1765). А. Винцетиh, YCnO.l.f:ene, 
ГБне, 1925, бр. 24, стр. 188-189. Говореhи о 
школи наглашено је да су "веЬ. капуцини уве
ли школу, коју је и Битнер (Georg Adam Bit
ner, први световни жупник у Бискупији срем
ској - прим. М. А. Д.) од њих примио", да је 
учитељ Т. Хергет "као баштина од капуцина 
пао под бригу и првом жупнику" И да је 
"школа још у доба капуцина ту стајала", тј. 
на црквеном земљишту. 

17 Исто, стр. 189'. Аутор се позива на из
ВОР - Acta visit. 1765. 

18 Л. Ћелап, 3eMY1i. вој1tи. noMYnUTeT, стр . 
64. 

19 Brockhaus Konversations-Lexikon, VI 
Band, Leipzig, Berlin und Wien 1902, S. 526. 

20 А. Цувај, ГраЬа, св. 1, стр. 450 и 453. 
21 CnO.AteHUoцa 1, стр. 3. Извесно да је за 

Немачку школу та година једна од прелом

них у љеном развоју. Тада је она остварива
љем Општег школског реда и других терези

јанских прописа постала "права јавна школа". 
Због тога је писац Сnо.м.еnице савесни про

светни радник Ћ. Хорва'Г (1898) сматрао да је 
то почетак повести . тадашље Пучке дечачке 
школе. Он није користио и документе Земун

ског магистрата и архиве РЖУ у Земуну. 

2"2" Л. Ћелап, 3e.ltyn. војни no.ItYnUTeT, стр. 

65. 
23 А. Цувај, Грађа, св. 1, стр. 515. 
24 Василија Колаковић, Школовање шеzр

та у 3е.муnу у друzој nоловиnu 18. века, Збор
ник за хисторију школства и просвјете 4, За
греб 1968, стр. 279. 

25 А. Винцетиh, У cno.lteue, ГББС, течај XV, 
1927, бр. 3, стр. 26-29, бр . 7, стр. 63-64; течај 
XVI, 1928, бр. 7, стр. 56-59. 

26 В. Колаковић, Школовање шеzрта, стр. 
280. 

27 Iоаппis А. Papadrianos, Тће greek teacher 
Georgios Auxentiadis at the town of Zemu.n 
(1793-1802), Offprint from Balkan Studies 19, 2, 
Thessaloniki 1978, стр. 359-371. Л. Ћелап, 3е
.Atyn. војни KOoМYnUTeT, стр. 89. - 1. Soppron, 
Monographie, S. 426, 543- 545. - А. Цувај, Гра

ђа, стр. 520-521. 



28 Л. Ћелап, 3е..кун. војин KO..4tY1iHTeT, ст-р. 
82---1!3. 

29 ИСТО, стр. 84. - Говор говорен 21. но
вембра на Ваведење 1898. год. при освећењу 
обновљене Св. тројичне цркве у Земуну, про
тојерејем Димитријем Руварцем, парохом исте 
цркве. Земун 1899, стр . 17, 18, 19 и 26. Остаје 
отворено питање откад је комунитетска бла

гајна плаhала једног учитеља . Архивист Л. 

Ћелап то помиље говореhи о школи после 
1821. Историча.р д. Руварац, који је од краја 
1869. до 189g. био свештеник горњоварошке 
цркве, написао је да је до 1829. у Предграђу 
постојао "само један учитељ ког је црква пла
ћала; од тог доба - два, од којих је једног 
плаћала црква , а другог Магистрат". Опреде
љујемо се за 1829. годину. 

30 1. SOPPl'on, Mon ographie, S. 547. 
3 1 Л. Ћелап, 3емуn. војнн Ko..w.y1tUTeT, стр. 

74. - СnО..4tе1tUца 1, сТр. 31 и 145- 146. 
32 Споменица 3е..купС1Са бuбљuотека 1825-

1975, Земун 1975, стр. 22-25. 
33 Сnо.м.еmща 1, стр. 33. 
34 Л. Ћелап, Зе..чуи. војпи 'Ко"чуnuтет, стр. 

74. - 1 Soppron, Monographie, S. 547. 
34 3. Боривоје Аксентијевић, Мрежа шкоJtа 

за осnовuo образовање, Зборник радова Педа
гошког музеја у Београду Бе02радске ocnob-nе 
'Шк:оље у соцuјаљuстuч'Кој uзzрадњu, Београд 
1974, стр. 49-50. Наведена 1901. година односи 
се на спратну зnраду која је подигнута за већ 
постојећу [LJКОЛу која се тада називала Нижа 
пучка мешовита шк·ола у Фрањин-долу (IIЈ 
градски котар). 

35 В. Колаковић, Прве српске женске 'Шко 

ље Земуна и БеО2рада средииом XIX века, 
Архивски преглед бр. 1- 2, Београд 1978, стр . 
135-141. - П. Марковиh, 3емуи, стр. 113. -
Срета Пецињачки, Подаци о српски.4/. шкод.а
.ма зе.мУ1iС'КО2 nротоnоnијата у tи'Код.ској 1849150. 
20диин. ГГБ , кљ. ХХЈII - 1976, сТр . 85. 

36 Л. Ћелап, Зе..ку1t. војин 'Ко.м.упитет, стр. 

76. 
37 Исто, стр. 74. 
38 Каћуша Авакумовиh-Малетин, Поста

иа'К и развој 3e.AtyucKe zи.м:иазuје до 1941. 20-
диuе, ГГБ , књ. ЈХ-Х - 1962-1963, стр. 19'9-
239. 

" Споменица 1, стр,. 48, 49 и 65. 
40 Исто, стр. 46-47. 
41 Исто, стр. 48. 
42 Исто, стр . 48 и 51. 
43 Исто, стр. 50. 
43а Остаје отворено питање године грађе

ња, односно завршетка нове школске зграде. 

дИМ. Руварац (Говор, стр . 22) каже да ј е то 
било 1872. Међутим, на стр . 26. наводи да је 
школа 1874. године постала четвороразредна. 
Земунски музеј поседује документ (позивни
ца) , у којем је назначено да ће се 23. ј ула 
1872. године "школ и основ осветити" . Нада 
Воркапиh, Сто zодu'И.а рада ОC1tов'Ие ШКQље 
"ВљадU~1(.1ф Назор" у 3е~ltу'Иу 1872-1972, Земун, 
1972, стр. 96 + 2. 

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЗЕМУНСКИХ ШКОЛА 

44 Споменица 1, стр. 57. 

" Исто, стр. 57- 58. 

" Исто, стр. 61. 
47 Исто, стр. 148. 
48 Исто, стр. 64. 
49 М. А. Дабижиh, Осамдесет 20ди1Ш рада 

EKouoJtcKe 'Ш'К.оле у 3eJtyuy 1883- 1963, Земун 
196'3, стр'. 104 + 1; Исти, Девета деценија Tpette 
економске Ш?СОАе "Нада Д'Нмun" у Земуну 
1963-1973, Јубиларни извештај за школску 

1972/73. годину, Земун 1973, стр. 5- 34. 
50 Извештај Поглаварства града Земуна за 

управну rодину 1888, Земун 1890, стр. 15, 98 
и 99. 

IH Исто, стр. 105-106. 
52 Сnо.ч.е1tuv,a 1, стр. 151. 
53 Извештај ПГЗ за 1888, стр. 99; Сnо.м.еЮt-

ца 1, сТр. 153. 
54 CnoJte1iUцa 1, стр. 152. 
55 Извештај ПГЗ за 1888, стр. 54-55. 
56 СnоJtеU'lща 1, стр. 154-155. 
57 Исто, стр. 169. 
58 ИСТО, стр. 170--172. 
59 Исто, стр . 171. Мађарска школа је ка 

сније имала учионице и у граду . Милан Р. 

Ћу.рчиh (t1979), пензионер, изјавио је да је 
једна, учионица била у дворишној соби куће 
бр. 7 у Гундулиhевој улици. Касниј е су се 

учионице у граду налазиле у подигнутој згра 

ди Железничке школе. Жељко Шкаламера. 
Старо ј ез'lРО Зе..чуна, II, Београд 1967, стр. 72. 

60 Сnо.м.еnица 1, стр. 175- 176. Према броју 
становника, Земун је био треhи град у тада
шњој држави: Загреб (40.208), Осијек (21.484), 
Земун (13.136) итд. 

61 Сnо.чеnuца 1, стр. 176. 
62 Исто, стр. 179 . 
'63 Исто, стр. 166, 167 и 180. 
64 Исто, стр. 182. 
65 Исто, стр. 184. 

66 Исто, стр. 163, 192 и 237. 
67 Ж. Шка·ламера , Старо језzро Зе..чУ1tа , П, 

стр. 71- 72. 
(173. В. Аксентијевиh, Мрежа ш'Код.а за 0-

сњовuо образоваље, стр. 50. 
67Ь СnО..4tенuца 1, стр . 193 . 
6В Исто, стр. 195. 
60 Б. Аксентијевиh, Мрежа шх:оJtа за 0-

сн.ов1Ю образоваље, стр. 49. Зграда старе шко
ле претворена је у стамбену. 

70 Учитељ 3дјелар, Хроnика осиовnе шк:о
ле у Горњој вараши ~рукопис у МГБ), СТр. 
38-39. 

71 Извјеwhе Градског поглаварства о све 
опћој управи града Земуна у години 1907, Зе
мун 1908, стр. 80. 

72 Извјешhе Градског поглаварства ... у 
години 1908, Земун 19'09, стр. 31. 

73 Исто, стр. 39 ; CnOJtenuцa 1 , стр. 237. 
74 Сnо.м.еnица 1, стр. 239. 
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75 Сnо..че1iuца 1, C'1lp. 25'8. Земунски rpalJa
нин инж. Мирко П. Јеловац, некадашњи уче

ник Српске школе, сачувао је Годишњи из

вештај за шк. 1909/10. оодину. 
76 Споменица на канонски пут Његове све

тости преузвишеног господина Лукијана Бог
даНОВИћа, МИТ1ропољита карловачког и патри

јарха српског, од 4-8. септембра 1909. у град 
Земун и протопрезвитеријат земунск'И, Земун 
1909, стр. 88; Ж. Шкаламера, Старо је:nро 3е
..чуна, П, сТр. 72~73. 

77 Годишњи извјештај о опћим пучким 
школама, Вишој дЈеВОЈачкој, Женској струч
нај и Шегртској школи града Земуна концем 
школске године 1909/10, Земун 1910, стр. 52. 

78 Споменица 2, стр. 2. Настава је почела 

1. септембра. 
79 Исто, СЋр. 3. 

80 Годишњи извјештај о опћим пучким 

школама, Вишо] дјевојачкој, Женској струч

нај и шегртским школама града Земуна кон
цем школске године 1912-1913, Земун 1913, 
стр. 1-56. Сачувала некадашња ученица ВИ
ше девојачке школе Олга ЛубаРДИћ, рођ. Је
ловац. - Споменица 2, стр. 4. У Шегртској 
школи при Пучкој дечачкој школи предавали 

су: 4 учитељ-а ПДШ (Ђ. Донат, А. Матузовић, 
Ђ. Бригљевић, Ђ. Хорват, Ф. Валнер, Ј. Ва
лентић), три учитељ а Орпске аутономне шко-

ле (Коста Петровачки, Предраг Цуци н, Стани

мир Субић) и 4 вероучитеља. Може се наве
сти да су у Земуну постојала и 4 забавишта 
(чувалишта): 2 у Доњем граду С 86 + 28, 1 у 
Горњој варОlliИ (Новоградска 2) с 28 и 1 у 
Францталу са 76 деце. Укупно 19'0. 

81 Исто, стр. 12. 
82 Сnо.меnица 2, стр . 5, 7 и 13. 
83 Исто, стр. 8: ".све су шkоле биле за

посједнуте војском". На захтев Градског по

главарства војска је испразнила Српски дом 
- зграду Српске школе код Богородичине 
цркве у Доњем граду. Ђура XopBarr радио је 
41 годину у просвети. 

84 Сr~омеnица 2, стр. 9 и 10. 
85 Исто, стр. 13. 
Припремајући 'овај прилог аутор је кори

стио известан број писаних и усмених извора 
које су му ставили на располагање грађани 
Земуна. Стога он и на овај начин 'захваљује 

историчару Антуну Коларевићу који му је 
љубазно дозволио увид у документа РЖУ Зе
мун, затим инж. Мирку Јеловцу, Фрањи 
Штрајхеру, Добривоју Вукадиновићу, Николи 
Петровићу, СтеВ8IНУ Богнару и Николи Ата

нацковићу. 

Фотографије: Мирослав Дедић, Алексан

дар Драiгут.иНОБић, проф. Слободан Цвејиh и 
проф. Светозар Милат. 

CHRONOLOGIE DER GRUNDUNG DER SEMLINER SCHULEN MIT BESONDEREM 
RUСКВLЮК AUF ШЕ ENTWICKLUNG DER VOl,KSSOHULE "SVETOZAR 

MILEТI(> VOM DRITTEN DEZENNIUM DES XIX. JAHRHUNDERTS BIS ZUM 
JAHRE 1918. 

Miodrag Dabizic 

Nach ,der Vertreibung der Turken аиБ dem 
siid6stlichen ТеН Syrmiens (1717) treteri im oster
r-eichischen Semlin (Zemun) die ersten Privat
lehrer auf. Unter den zugewanderten Bewohnern 
Semlilns trafen аисЬ Kapuzinerm6nche ејп, die 
пеЬеп der eill'stigen ttirkischen Moschee, die 
sie јп ејпе katholische КјгсЬе um\vandelten, auf 
dem Hauptplatz ei.n bescheidenes Kloster ег
richteten. Die Kapuziner ubernahmen die Ver
sorgung des Kirchendientes (1721) und griindeten 
јт Ja'hre 1728 dieerste Volksschule јш dama
ligen Semlin. Diese Schule bekam bald einen 
weltlichen Lehrer (ludi.magister) und erutwickel
te sich аllтаЬНсЬ (,ЫБ zum ЈаЬге 1779) јп die 
zweik1assilge Stadtschule (Gradska .skola) mit 
deutscher Unterrichtssprache. Damals umfasste 
die Stadtschule die Untere oder Trivialschule, јп 
der ејп Unterlehrer (Trivialleh-rer) den Unter
richt versorgte U'nd ејпе Oberschule mit ејпет 
Oberlehrer. 
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Im ЈаЬге 1786 егЫеН die Schule ејп пеиеБ 
einstockiges Gebaude аи! dem Hauptplatz und 
blieb darin ЫБ zum ЈаЬге 1914, als аи! dem 
heutigen Platz JNA ејп пеuеБ, reprasentatives 
Schulgebaude errichtet wurde. Dort beflndet 
sich die Schu'le аисЬ heute посЬ. Jetzt fiihrt sie 
den Namen »Osll'oVll1a skola Svetozar Miletic«. 

Im Laufe des langjahrigen Bestandes und 
der Ti:itigkei't der Schule wurde ihre Benennung 
Qfters geandert. Als sie zur dreiklassigen Schule 
geworden \var, wurde sie Hauptschule (Glavna 
skola) genannt. Im Ј. 1~.56 bekommt sie посЬ 
ејпе vierte Klasse. Seit dem Ј. 1871 wird sie 
Volksschu·le (Pucka ·decacka skola) genannt und 
beh,ielt diese Benennung bis zum Ј. 1925. 

Iш Rahmen dieser Schule sind посЬ теЬге
ге ,andere Schu1en entstan.den: јт Ј. 1822 wur
den die Mandchen ausgesondert und so entstand 
die Madchentrivialschule; 1834 wurde die 



zweiklassige Trivialschule јп дег damaligen 
deutschen Vorstadt Franztal gegrtindet; 1858 
wurde die Uпtепеаlsсhulе (dзs Erste Gуmпз
sium i'n Zemun) gegrtindet; 1885 gтtindete тап 
еј'пе LеhгИпgssсhulе (Schule fi.ir qualifizierte 
Gewerbe- und НапdluпgsзгЬеitег), die bis zum 
.ЈаЬге 1927 mit дег Mutteranstalt verbunden ge
ЫјеЬеп ist. 

Ausser diesen Schulen bestanden посћ: die 
Serblsche Volksschule (seit 1745), die Jtidische 
Schule (sei-t 1755), die Griechische Schule (seit 
1794), die SerЫsche Schule јп der Josefstadt -
Gornja varos (1799). Јп diesen Schulen wurde јп 
дег serbischen, griechischen bzw. hebraischen 
Sprache unterrichtet. АuсЬ јт Kloster des 
Franziska-nerordens bestand immer ејпе Schule. 

Die erst~ Semliner Volksschule та deut
всЬег Unterrichtssprache Шг katholische Kinder 
wurde аuсЬ von Кјпдегп der orthodoxen, evan
gelischen und jйdischen Konfession besucht. 

Јп den siebziger ЈаЬгеп des ХЈХ. Ј.аЬг
hunderts entstehen јп Verblndung mit der Reor
ganisation Osteгreichs, mit der Аuflбsипg der 
мшtагgгепzе und der EinfUhrung der voIlst
andigen Zivilverwaltung аuсЬ im Schulwesen 
пеие .f\,nderu;ngen. Es werden пеие LehrpH.ine 
und Programme eingefiihrt und in дег sog. 
deutschen Schule јттег mеЬг die serbokroati
sche Sprache gelehrt. In der Knabenvolksschule 
gewann ат Ausgang des Јзhгhипdегts die 
Mutterspl'ache дег Majoritat дег Bewohner der 
Gl'enzstadt Zemun die Oberhand. Deutsch wurde 
in der ЈП , und JV, Klasse а1в Рflichtgеgелstапd 
geler,nt. 

Јт ЈаЬге 1884 wurde die Нбhеге Тбсhtег
schule gegrtindet (eigentlich eine hбhеге Volks
schule mit ејпег V., VI., VП. und VJII. Klasse). 
Anschliessend tЗП diese Schule wurde ејпе Ge
werbeschule mit zwei KUl'sen Шг Nahen und 
Schneidern gegrtindet. Јп demselben Jahr wurde 
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auch дје Ungarische Volksschule егбffпеt ипд 
1897 die Gemischte Volksschule јп der Ј05е1-
5tadt (Gornja VЮ'оs), Im Ј. 1911 wurden Ьеј den 
Volksschulen јп Franztal uпд in der Josefstadt 
Lehl'1ingsschulen gegrUndet. 

Ј,п dieser Zeit entstanden аисЬ дје Mittel
schulen: die Uпtепеаlsсhulе, д је 1879 zur ОЬег
realschule aU5gebaut (Velika realka) und 1895 јп 
ејп Realgymnasium umgewandelt \vul·de. Im 
Rahmen der ОЬепеа lsсhиlе wurde 1883 ејпе 
Handelsschule егбffпеt, die seit 1911 Handels
akademie heisst und heute die ЈП, Ckonomische 
Sсhџlе vorstellt, 

Ftir diese Schulen wurden einige sehl' 
sсhбпе zweckdienliche Gebaude еггiсhtеt. Im Ј. 
1879 \vurde јт Stadtpa:rk ејп monumentales Ge
baude ftil" дје Oberrealschule erbaut, das von 
1913- 1916 посЬ erweitert wurde (heute werden 
beide Gebaude vom Gymnasium von Zemun 
benutzt). Јт Ј. 1899 wurde еЬепСаllв im Stadt
park ејп Gebli.ude ftir дје Madchen5chule 
erbaut (heute die Volksschule :. G. Delcev«). Im 
Ј. 1901 wurde Шг die Vok5schule ј п Franztal 
ејп sсhбпеs еiпstбkkigеs Gebliude erbaut (heute 
дје os »Р. Косјс«) und јт Ј. 1909 ејп топи
mentales Gebliude ftir die Serbische Schule. 
W'ie sсh.оп erwahnt wurde јm Јаы'e 1913/ 14 das 
l'eprasentative Gebliude (Stadtische КпаЬеп
volksschule), 'јп дет sich die achtklassige Volks
schule »Svetozar Miletic« (Nemanjina ul. 25) 
befindet, erbaut. Diese Schule setzt die positi
ven Traditionen ,der Schule, die 1728 gegriindet 
wurde, fort. 

AnНisslich dieses Jubi18.ums wird ејпе Denk
schrift tiber die Tatigkeit der Schule herausge
g:eben werden ипд Шг das ЈаЬгЬисЬ der Stadt 
Beograd diese Chronologie sei t der Grtindung 
дег Schule in дег Grenzstadt Zemun (SеmИп) 
Ыs zum ЈаЬге 1918., da die Stadt in dел ВегејсЬ 
des пеиеп Staates Jugoslawien kam. 


