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ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ ЕМИЛИЈАНА ЈОСИМОВИБ.А 

УВОД 

ЕмилијaIН Јюсимовиfi је 3.Н!ачајна ЛИЧ:НQСТ 
српске културне историје XIX lВeKa. Од по
себне је sажности његова делатност за кул
турну !Историју Беолра1да. 

Пре више ОД СТО година Емилиј ана Ј 0-

симО'вића познавали ·су ови Београђ'ЭlНИ, КD
ји су живели у IQквирима старога Ша.нца. 

Он је међу њима и њихювим кућам·а про
вео ОД 1864. до 1867. I10ДИlне, обављајуhи 
геодетске !радове снима.ња вараши у Шан
цу. Када је направио план 8'ароши у Ша,и

цу, приступио је .изради плана регулациј е, 
lOOја. се у.скюро почела ИЗВРШЗlВати. Према 

Јосимовићу, цео +Овај рад IИЈ\.ТЗО је де'Гаљну 
доку.ментацију, кюја, на жалост, није сачу
вана. ЈедИЋИ траг је lКњижица, танк,а и ма

лог ,формата, коју је Јосимовиh издао о 
св{)м трошку 1867. године: "Објас-нење 
предлога за регулисање IQнога !Дела <ВЭЈрОШИ 

Беог.рада Ш'Ilо лежи у Шющу" а која је и
м·ала прилог, ск:рамно обрађен - !Пла:н Бео
гра;ца из 1867. године, преко којег је УЦРТiаи 
план регулације. ,После пензионисања и О\Ц
ласка из Београда , Београђани оу почели 

заборављати Јосимовиhа , тако да су 1897. 
ГОДине "Српске 'Новине" обј-аЋиле само 
к-ратку, званичну вест ·0 његавој с,м:рти. 

Ј>Осимовиhа је у нашем 'Веку отюрио и 

одредио му право и заслужено место у и

сторИји урбани.зма Србије др ,арх. Бран'КО 
МаКСИМ1ОlJЗиh, у 'овој им радовима "Проблеми 
у;рбаНiИlЗма" из 1932. ГОДИlне и "Урбаниэам у 
Србији" из 1938. юдине.' Међутим, о Јоси
мовиhевом раду на 'регулацији Београда 
писало се опширније и у два 'маха рањије. 
Непосредно после изласка из штампе "Об
јаснења", о плану је објЗ!вљен приказ у 
ч·а,сопису "Вила" . 2 Леюар, др Милан ЈО'Вано
виh-Морски врло пажљИlВО је проучио Јоси
МОВЈ1ћев пла.н, јер у чланку, 'с МlHOTO оду
шевљеља, раоправља rO свима \детаљима 

плана и Јосимовиhевим предлозима. По 
друr1И пут је о ЈооИ!мовиhевом плану ра

справљ'ан'О 1923. године,З ~aдa је припреман 

нови регулациони план Београда. У својој 
књизи "Регулациј,а Београща 1867- 1923. г." 
инжењер БОРИВОје Пајевић да,о је 1I10ТПУНИ 
те,юст "Објаснења" уз юратке коментаре. 

Прва биографија Емилиј,ана ЈОСИМОВИћа, 
у к'ојој ·су да'f1И О.СНОlЏIИ подаци, а rнаведвни 
и различи'I\И видови Ј осимовиhеве дел·атно
стм, .објаЋљена је после његове смрти у Го

дишњаку Српске ~paљeBCKe ЗiКз\цемије за 
1897. IЮДИНУ, ј ер је Ј'Осm.ювић био почасни 
ЧJllан Српске 'юраљевске академије .4 Ову 
биографију свакако је c-аст3ЈВ'ИО М. Ћ. Ми
л.ићевиh, пошто је 'скюро 'ИДент.иЧНЈа, само у 
нешто ,окраhеио.М облику, објarвљена у М'и

лиhевиhе.вом "Дoдa'Г~y Поменику".5 
После другог светск'ог рата пришло се 

даљем испитиrвању живота и рада Ем или
јана Ј·осимовиhа. Др Б. МаКСЈ1мовиh је 1957. 
године објаЋИО обимну .студију о Јюоимови
ћевој реконструкцији БеОIlрwда у Шанцу.6 
у .којој је дeтaJыоo проучио и 'Проанализи

рао све Иlдеје и предлоге 'ИЗ Ј,осимовићевог 
"Објаанења". Другу, краhУ С'l'УДИ}У - обја
вио је Б. Макоимовиh годину !Дана раније,7 
о архитект,онск.ој теорији Е. Јосиrмоrвиh-а, 
изложеној у уџбенику "Грађанска архитек
тура IИ грађење ПУ'IЮва" за ученике Лицеја 
1860. године. Кратак напис о r - .... иМовићу, 

као ректору Лицеја и Велике школе, са по
дацима из МlИљићеВ'иhевог "Додатка Поме
нику", Ш'Ilамлао је 1948. исти аутор. 8 

Дошла је и 1967. ГОДИlна. Прошло је сто 
година ОД израде првог урбаП-IИСТИЧКОГ пла

Нla старог језгра Београда, чији је аутор 
Ем:или}ан Јооимовиh. На иниција'I1ИiВУ др 

арх. Бранка Максимовиh-а, Институт за 'ар
хитекту,ру .и урбанизам Србије организовао 
је прославу ове 'С1'О [lOдишњице. Образован 
је .одб.ор за прославу, у 'Кој.и су ушли .пред
ставници више ЗЗlИНтересоваНlИХ институ

ција Београда. 

Тако су ·одржане 'дВе lВeћe ку ЛТ1урне ма
нифестације. На дан 19. :октобра 1967, го
дине отворена је 'у Културном центру Бео
града изложба под !НаЗИВ'ОМ: "ЈОСИМОВИћева 
визија Бео.г.рада", 'К'оју су з·аједнички при-
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премили: Ин.стмту за архитектуру rи: jIlрба
низам Србије, Музеј града Београда и Ур
банистички за.вод Београда. На мзлюжби су 
приказане главне карактеристике Ј.осимо.

виh€!вог плана, снимци ста'ро.г IИ ново.г Бео.
града <и оригинална iДОКiу.мен-nа која се од
носе на 'Рад Емили}ана Јосимовиhа. Друга 
манифест,ација 'била је ювечана академија 
о.држэша 22. окто.бра 'На КlQла:рчевом lНapOд
НОМ универзитету, :юоју -су припремили Од

бор .за просл'ав'У и Институт за ,архитектуру 
и урбанизаlМ Србије. Академија је имала 
два дела: први је био. посвеhен Ж!ивоту и 
раду Е,милијана Ј-осим.овиh,а, ,а други део 

концертњи. 

Сем т;ога, Ињститут за архитектYlРУ и 
ур.баНИiЗаЈо.1 Србије издао је .посебну публи
кацију под називом: "ЕМ!илијан Ј'Осимо.вмЋ. 
- први српски урбанист".9 Аутар књиге је 
др арх. Бранко МакаимавиЋ., који је ,об:ра

дио Јосимовићев лик на ,оонову познате дс
кументаuије и 'свсјих 06јЗIВљених радова о 
ЈОСИМСlвиhу, уз ДОПiунска истраЖЈ.1!Вања у 
А,рхiИВУ Србије о Ј осим.свиЋ.у, као професс
ру Л:ицеј а IИ Велике ШКiQле. У овсј.ству 'Чла
на Одбора за просла'ву, Б. Максимовиh је 
објаЋИО IПригсдан (Напис ;о Јосимовиhу у ли
сту "Пслитика",10 а тада је бсље упознао 
и студенте Архитектоиокюг фа,култета с ра
дом Е. Јооимовића на урбаној култури Бео
граща . 

Оа своје стране заинтереоовала сам се за 
дела Емилиј.ана Јооимов'Ића по дола'ску на 
рад у Музеј града Београда, 1960. године, 
где caLM соновала O~eљeњe за урбанис'DИЧКИ 
развој IИ историју архитек:туре Ве'страда. 
ИстражујуЋ.и и раније, а нарочито у току 
1967. године, моје 3'Нање о ЈОСИ<МОlВиhу је 
ПРQШJ1lРено, а тиме УЧIВ:ршћенс и YlВepeњe у 
вреДЈ-IOСТ несебичног рада и [8елиюQГ зала
гања OlВoг ентузијасте, за бржи :културни 
развој Београща и Србије. Радеliи у Одбору 
за прослаlВУ 1967, ТРYlдила сам ,се 'да и тира 
ј ,авност <више 'сазна IQ ОВОМ нашем з.ас.л:у
:ж:ном, аљи помало. заборављеном грађани

ну_ Так:о ~caiМ објавила један 'веhlИ ращll и 
некслико популарних написа 12 .0. живсту И 
раду Емилијана Јссимавић'а. Веh..и рад го
вари 'о ЈООИ:МОВИћУ као оснива-чу прве Тех
ничарске дружине у Орбији, претходнице 
данашњег Савеза И]н'жењера и техни-чара 
Југо-сла:в:и:је . У пспударним ~ља:НЦiJ.1.ма изло
жени су, углавнсм, (),пшти подаци 'о Ј,QСИ
мовићу к,ао првом српском урбанисти. У 

чланку ксји је објављен у НИН-у, желела 
сам, међутим, да упознам ширу ј авност и са 
остали.м дела'I1Нiостима Емиљиј ,ана Јо:с'Имо

виhа, к.ојих није биљо мало, а оо којима се до 
'ГЗiда није знало.13 

Сем тога шт·с ,сам ПрИlкупила материј ал 
из београдских архива и библиоrгека, пс-
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се6но сам и-страЖJ1lвала о. Ј осимовиhу У Са
:к.о6ањи 1967. године,14 'у Нишком архиlВУ 
1968. 1б и у Архиву КаРаЈнсебеша у Румуни
ји 1972. ГОД'ИIНе. 16 -у Оокобањи сам нашла 
оригиналну умрлицу и гроб са спомениксм 
Е'мил:иј .ану Ј.ОСИiмовиhу. -у RИШКIQ;)I[ арх.иву 
ис-nраЖИ1В,ала сам Сок06ањоКЈИ архив, не бих 

ли отюриља биљо к,акву Јюсимовићеву ак
'J'IИlВНОСТ у позним година-ма, али, на жалост, 

Фа'КСUо!tuл. nО1Ћиса Е...чuл.uјана Јосu...човuhа 

Fac-simile de la signatuTc d'ЕmШјаn Josimovic 

MOHozpa.~ Емuл.uјаuа Јосu...човuhа, 'Који је он у 
.·!tаJLU...ч дu...чензuја~!tа н"чао у заZJLављу својих 

Писама 

MonogTamme d'ЕmШјаn Josimovic. П t'avai t 
aussi, ptus petit, sur ses papiers а lettres 

ништа нисам ОЋкрила. У Карансебешу наи
шла сам на седам доку.менаЋа к,оји говоре о 

ЈlQсимовиhевом оцу и његовој породици. 

После 1967. године Ј,осимов.иfi је постао 
познатији нашем iДруштву и о њемус·е дс
ста писало и пише у ДHeВIНoj штампи, у-



главном као првом орпском урбанисти. Јед
на београдска уљица, убрзо после прославе 

1967. године, rдобила је његово Иlме}1 
у ЂОКУ за'Вршавања ових прилога био

графији Емилијана Јосимовиhа, {)бјављен 
је 'о њему још једа,н занимљив рад. Др Де

јан Медз'Ковиh је пронашао 'у АрХ1ИВУ Орп
ске а,каде,мије на.ука iИ уметносю rкpaћy Ј,о

симаВИћеву радну аутобиог.рафију .Ј 8 Меда
ковић је после краћег j'lВoдa, у којем је из
нео главне појединости ,ИЗ Ј.ОСИiмоазићевог 
живота и рада, .обј авио ИЈнтегрални текст 

аутобио'графије, УЗ своје коментаре. На 
тражење ГЛа!Вног прооветног ·са,вета, Ј-йси

МОБић је у дужем писму, 'У1пуhеном из села 
illопића, 1887. године, изл.ожtИо податке о 
свом 'стручном parдy. Већина п:одата!Ка ј е 
позната , аљи 'Има 'и сасвим нових. 

Нови подаци 'о Ј осимcrвићевом ра-ду от
кривају и .поТtВрђују 'Да његово Ж1И1вотно 
дело ниј е у ДОЋОЈЬ'ној мери истражењо и да 

захтева посебне напоре, ј ер је Ј.ОСИiмовиhе
ва делатност била МУЛТИДИСЦИПЈIИнарна у 
ОКlВИiру техничк'ИХ .наука. Верујеl\Ю да ће 

будућаНIQСТ дати ТIотпунry, заrвршеНlУ слику 
ЖИВО'I'а и рада Емилијана Јоси.мовиhа , која 
је овде само скицира на. 

ПОРОДИЧНЕ ПРИЛИКЕ И ЖИВОТНИ 

ПУТ 

О пореклу породице Јосимовиh до щанас 
се ништа није знало . Једино је М. Ћ. Ми
лиhевИћ записао да се Емиљиј а.н Јосимовиh 
родио у Старој Молда .. и, у Банату (РУМУ
ниј а ) .1 9 Полазеhи 'О IД тюга, а и од чињени
це да ј е оснавну <и ·средњу школу учио, та

кође, у Румунији (Кара'Нсебеш, Лугош), 
обратила саЈ.![ се Генералној дмрекцији: др
жэ.вних арх·ива у Бу'курешту .20 
После добијене саглааносЂИ, бораlВила 

сам два дана у .Архипу Карансебеша , I1де 
сам О1\юрила ,седам докумеНЭЈГа, у .који;м·а се 

гово!ри о 'оцу Емилиј ана Јосимо'Виfi:а. 2Ј Они 
потичу ИЗ година 1827, 1829. и 1831. године. 

у н.ајстаријем доку·м:енту, писаном, у 
С11вари, 31. децембра 1826, помиње се дога
ђај из 1816. године, тако да је из ове ОО\Ци
не 'и најстарији податак 'о породици Јоси
мо'Виh. Ова,ј 'дОку,мент .садржи изјаву пот
ПОРУЧОНlИка Ј.осимов·ића , писа-иу у Охаби, о 
накнади штете из 1816. ГОД}Щiе.22 Одавде 

rrpви пут сазнај емо \Да је .отац Емилија-на 
ЈОСИМOfВиh.а био аустроугарски официр у 
саставу јединица Вој'не границе. Пошто су 
Ј1ОСИМО13иhи српска по.родица, 1\.южем:о прет
поставити да ј е деда Емилијана Јооимови
ћа пребегао у Румунију за време Кочине 
юрајиие. Свога сина, Ем'ИЛ'иј а:но'ВОГ оца, дао 
је у IBoj:He школе, 'кој их ј е било :на терену 
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Еојне границе. Тако је он постао официр у 
саставу 'f'рупа BojlНe границе. У 1827. годи· 

ни имао је чин потпаручника (Lieuten al1t) 
и живео је у Охаби, где је, BepoBaТlHo, пре
мештен из Старе Молдаве, у к,ој.ој ,му се 
1823 . године родио син Емилија.н . 

И следеhи документ, од 21. априла 1827. 
године, писа'н је у Охаби, када Охабанска 
чета (Compagni) издаје наредбу потпоруч
нИ'ку ЈОСИМОВИћУ да може пустити ј едног 
нижег официра, њоји је ,одреljен да врши 
егзерцир.23 Четири дана касније потпоруч
ник Ј.соимовиh подноси извештај, .да је исти 
нити офицИlР посео обалу Тамиша код Ка
рансебеша,24 што је свакаК'о 'Имао као зада
так у току iВежбе. 

ДокуменЂИ из 1829. године 'Нису датира
НИ, али се, према виоини броја из деловод
вог про'Гокола, може одредити љихов вре

менски редослед. Из најраниј ег акта у 1829. 
години вwди се да је ЈОСИМОВИћ напредовао 

у служби, јер је 'Гада био поручник (ОЬег
lieutenant) и аljутант бр;игаде. 25 Следеhа два 
докуме.нта односе се 'на његовог сина Алек
сандра. у првоме Ј ОСИМ.Qвиh моли да ње
гов син буде примљен у Математичку шко
лу, ДОК други предста.вља 'некю њеroво обја

шњење кој е се одноои н а тог истог 'сина.:!6 
Није назначено у к.ом је месту та:ца живео, 
али је 'свакако lВeћ био у Карансебешу, где 
је пос'Гојала математичка средња ШКQла. 
Пошто је Александар Јосимавиh 1829. уп и
сан у аредњу il1КЮЛУ, могао би бити рођен 
1818. године . 

Последњи познати докуме.нт из Архиве 
у Карансебешу тиче се ·самога Емилијана 
Јюоимо:вића. Акт је писан 6. маја 1831. го
ДИlНе у Карансебешу. Караlнсебешка чета 
(Compagni) лод\носи молбу пору-чника Јоси
м{)tВиhа , к·оји је стпутовао с првим ратним 
6а7lаљоном, да његов оин Е:м:илијан буде 
rnр:имљен у основну (Normal) школу.27 Тек 

на О<СНОВУ овог најмлађег :до.кумента може
мо бити сигурни да ј е у овима поменутим 
документима реч о оцу ЕМ'илијана Ј ОђИМО
виЂа. Овде на неки ,начин наилазимо и .на 
потврду О гадини Емилијановог рођења, ако 
претпоставимо да је тек са осам година по
шао у основну школу. Пошто према Мили
h.евиfiу знамо да је Емили}а,н Јо·симоIВИh. 
учио JVIатемат:ичке школе у Карансебешу и 
Лугошу, знаt.IИ да је његов отац остао у Ка
рансебешу још ОКIQ пет ГОДИlНа, после чега 
је премештен у Лугош. 

То би било све што се тиче нашег зна
ња о жив-оту Ј осимовиh.евог оца у РУМУ
:нији. 

Распитујуh:и се о породици Јосимовиh , 
наiИшла сам на потомке Емилиј ановог брата 
Ј,ове. О OBO:vI О Ј1ранку ПQродице Ј ОСJ1lмовиh 
директни потомци Емилиј ана Ј ооимовића 
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нису до сада ништа знаJLИ. Од њих сам до
била неке занимљиве .податке, на основу 
којих се могу ВРШИ'I'и даља .истра}Юивања 

порекла породице Јосимовиh. ГлаЋНИ извор 
подата.к-а је писмо ДушЗ!на Јосимовиhа из 
Доњег Милано'вца,28 чије ,делове, юд значаја 
за породицу Ј осимовиh , ЦИЂирамо: 

"ОДI1Оварам 'I1и на Ђвоје писмо у вези 
биографиј е н·аших .предака, па'радеде и де

де. Наш парадеда звао се Јова Јосимовиh, а 
деда Алекса Ј-осимовиh. Јова ЈЮСИiмовић :је 
и м ао два брата: Емилијана и Арсу. У том 
вреомену ОНИ су живељи на 'OC'DpBY Поречу, 
у близини сада.шњег Милановца. ПаЈрадед 
Јова занимао се тргпвинам и радио је трго
вачки поса,о са Ка'пе'Dан-Мишом . Превозили 
су робу Дунавом шајк-ама са људ·ск,ом ву

чом за Београд ... Тада је парадед Јова уз 
приПО: .... юh Капетан-Мише дао Ем.илијана и 

Арсу на велике школе, тако да се ја као 

дете сећам Арсе. Био је у Великом Гради
шту као цариник .... Када је њеroва жена 

умрла , остао је са' !\1 без пор.ода ... . Умро (је) 
1915. го:цине у 86 години жшвота. О Емили
јану ништа подроБНiије .по причању _наших 
дедо-ва не знам, јер је живео у Београ:ду, а 
можда и у иност.ранс1'ВУ. Имао ,сам нешто 

од старих докумената м описа, али ми је 
све 'Го пропало у .поплаrв.и -која је била 1942. 
f10дине за зреме (рата . Наш деда Алекса Јо
симовиft. има,о је синове: мог ,оца Ђоку, нај
старијег Перу, Миту iИ Па!Вла. Наш деда 
Алекс·а умро ј е :као млarд човек, у ,својој 
44-0ј го~ини, па је Перу, Миту и Павла 
прихватила на школавање та !Наша фами
лија, која је тада постојала и живела у 
Београду .. " 

Ако се упореде ови подаци ·са оним·а из 

Ка.рансебеша, пре свега .се уочава iда се у 

писму из Доњег Миљановца -не помиње Е
милијаlН'ОВ старији брат Александар, што 
може у:не'I1И извесну забу;ну. Међутим, мо
же бити да је Але~сандар 'Умро .млащ, па да 
су због т.Оl1а једном Ј,овином ·сину дали име 

Александар (Алек.са), како ·се каже у пи
сму. ИЗ писма се, так.ође, "Види да је Јова 
био најстарији од тројице браhе, јер је он, 
уз rЮМОћ КапеТЗiН-М'ише, шк,олаваlQ млађу 
браhу, ЕМИЛlИ}ана, за кога зна-мо да је ро
ђен 1823. године и Арсу, за к,ог,а СаЈ.Да са

знајемо да ј е рођен 1830.29 Из подаТЭЈка да 
је најстарији брат школавао млађу 6раћу, 

заКЉ'У'':Iујемо да је отац Е:М!ИJIlијана Ј осимо
вић.а умро релативно млад, lНe успевши \Да 

ИШК'ољује 'децу . Сада даље сазнајемо да је 
школовање Емилијана Јосимовмћа IПОМО

гао Капетан-Ммша Анастасијевиft., 'у шта се 

може :веровати, јер знамо да је J{.aneтaH
-Миша поклонио 'српској проовети, науци и 
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култури овој у велику палату у Београду 
1863. године. 

За порекло породице Јосимовиft. од ин
тереса ј е чињеница да је ј едан ·од браhе 

Емилиј а.н а Ј·осимовић.а живео у Поре ч:у, 
близу д·анашњег Доњег М·илановца, мада 
знамо да ј е Емилијанов .отац био аустро
угарскlИ оОфицир и да је )I{1Иiвео у РУ'МУIНiИји. 
Пошто смо претпоставили ,да је деда Еми
лија.на Јосимовића пребегао у Румунију за 
време К,очине крајИЋе, сада опет можемо 
претпоставити, да ,се породица мли .i едан 
њен део вра-тио у Орбију, .која је хат<Ише
рифом .од 1830. I'IOдине добила изrвесне сдо
боде. Такође преТПОСТЭЈВљамо да ·се породи
ца вратила у крај, одакле је и пошла, та'К:о 

да би њени даљи преци м·огли водити по
ре.кло из севеРОИСТОЧtне Србије. Један од 
доказа да се овак.о нешто може лретпоста

ви'I'и јесте и интересовање Емилијана Јоси
мовиhа за еевероист.QЧНУ Србију, тачн ије за 
област Мајданпе.ка. За време OBOtГa рада у 
Беоnраду Емилијан Јооимовиh је !Израдио 
геодетоку студију и предло.г "О премерењу 
целе области Пек_Мајда.на,Н30 што је једина 

њего.ва студија ове врсте за Србију. 
МИЛићевић је записао да ј е Е. Јосимо

БИл. рођен 1823. године, а да је вен 18. сеп-

1'~мбра 1845. постављен за XOHOIpa-рног про
фесора Лицеја у Београду. До те године у
чио ј е iИ завршио прво OCНOBIНY iИ средњу 
ШКОЈrу у Карансебешу и ЛУ'гошу, затим ма
тематичке и војничке iн а:уж.е у Каран:себе

шу, "философију 'и јестаственичке и ИЈнџи
нирске науке" на "Уsrliиверзитету и Политех
ници у Бечу, зидарсКlИ за'н а'Г у Беч: у, био 
"дијурниста" на грађењу Бегејског К'ЗIН·ала 
и радио као инжењер на ИЗl'радњи атрве 

железничке пруге у Мађарској.3 1 Верујемо 
да је МилићеВИh !ове податке добио од Јо
си:vrов-иhа , аљи нам се не чини верова'IlНИМ 
да је човек са -двадесет и две годи.не ТОЛИКО 
ствари научио Ј1 у;ра'дио, па бисмо -мо.рали 
претпоставити да је нешт,Q старији . Међу
тим, .са сигурним податком 'Да је 1831. годи
не тек пошао у основну шн:олу, можемо ј е
ДИНО претпостЗlВИ'ГИ да је млађИ. 

Због тога смо приступили детаљнијој 
аlНализи МИЛИћеБиhевих података. Пре ,све
га, очиглед.но је да је он ,на 'оредњој Ш'КQJIИ 

у Карансебешу и Лу:гошу учио математич·, 
ке и вој.ничке науке, јер ,су тога KapaKTepёt 

биле специјализоване ,средње школе 'у са
ставу Војне :границе. Затим, т.ада су факул
те'Ги имали широке 'ОКlвире сту!дија, пошто 
су се научне гране тек касНtИје развиле. 
Сем тога, и т.рајање школовања на свим 
шкюлама било је нек·ад юраhе. ТЗЈКО су фа
култети и основне школе трајале по три го
дине, а средње школе шест. Јосимовиh је 

свакако у току 'студија изучио зидарски за-



нат и био на пракси на IИЗ!1радњи Бегејск'ог 
канала. Вероватно је .дипломира'о јуна 

1845. године, па је следеhа два '1.1есеца ра
дио на изг-радњ'И ,мађарске железнице, када 

је наишао на повољнији посао професора 
Лицеја у Бео"раду . 

Живећи у Бе<>граду од 1845. до 1878. го
дине Јосимовиn' .нИ у једном треиу'l'КУ није 
напуштао државну службу у просветној , 

високошколској С'I1руци, д!ржећИ предаваља 
из различитих Q.бласти техничких наука. 

Као једног ОД -малог броја техН'Ич.ких 
стручњака у земљи и КУЛТYlрног чаве.ка , 

српска власт је врло често ангажовала Јо
симоrвиhа за различите послове ван про
cBeТlНe струке. Тако је добио и уопешно за
ВРШИО и свој најобимнrији стручни посао, 
рад .на геодетском премеравању БеОl'рада у 
Ша<нцу и .на изради плана регулације ,старе 

ва.роши. С тим у вези, а посебно rнa посло
вима yrвoђeњa комуналија у граду, радио је 
као стручњак у ()ДГОВЗЈрајућим 'општф1нским 
комисијама. Израдио ј е, затим, геодетску 

студију 'о премераЋању територије Мајдан
пека. вию је једно Bpe:vre ангаЖ'ОlВан 'њао ре
цензент пројекта Ћрасе прве железничке 

пруге у Србији , који ј е ,начинио Француз 

Ки с, јер је, без сумње, био једини у Срби
ји који је имао иокуства на nрађењу же
лезничких пруга . Такође је интензивно ра
дио и у к,омисијама за ,У1вођење метарског 

система у Србиј.и. 32 

Као стручњак из области арх.итектуре 

ушао је у ОдбоР ' .за изградњу Народног по
З0ришта у Беотраду . Овај одбор је у !Доста 

К'ратк,ом времену успео 'да организује по
слове мзградње, у чему је једну ОД гла,вних 

улога одиграо Еr.тилијаон Јос.имавиh.З3 

Постој е подаци ј ош ,о .неким .областима 
рада 'и интересовања Емилијана Ј.ооимо.ви
ћ.а. Тако је Италијан Ћ. Барбанти-Бродано, 
који ј е за време рата 1876. године бораrвио 
у Београду, забележио \да је ЈосимоВић 
"најБОЈЬ<И минералог у земљи" .34 Ово пО'Г.вр
ђује широки спектар наставе 'ОНlдашњих 
факултета, тако да .се за Ј.ОСИlмо'Виh а, 
СЂручњака ,на многим другим .плановима , 

могло 'рећи да је и најбољи 'МИiНералог у 
земљи. М,оже бити да се баш на '!'ОМ плану 
одвијала његав'а дела'Ј'1НОСТ после одласка 
из Београда 1878. године, а да је већ 1876. 
почело расти његово ·интересавање за ову 

flрану науке. 

Из њеroвог писма из Шопиhа 1887. годи
не уоча,ва'М{) да .се ЈОСИМQвић интереоовао 
и за неке гране уметности. Тако се ба.вио 
фотограФиЈом пејзажа, радио гу слобо,IJJНИМ 
часовима !Дрворез и I)1мао је смисла за уну
трашње уређење просторија, јер ј е учество
вао у раlДОВiИ'Ма lНa у.нутрашњој ОЈ]реМiИ дво

ране На'родног позоришта у Беоnраду.35 

19' 

прилог БИОГРАФИЈИ ЕМИ,i1ИЈАНЛ ЈОСИМОВИЋА 

Открили ОМО ј .ош један вид Ј.осимовиће
Ее !Делатности, који не улази у IДомеи ни

једне Д'руге ,области његовог интересовања. 
Емилијан Ј,ооимовиh је био ,,'ИНкасо <4 Дру
штва за осигурање 'Новчаних ужитака "Ан
кер" из Беча.36 За живот .l{Iоји је ЈО СИМОВић 
водио, школујуhи троје своје деце , деиу 
својих рођака и другу сиромашну децу, " 
чему ће нешто каоније бити \речи , ово је 

свакако била добра нов'Чана помоћ (без ве
ЛИlкюг Ђруда). С друге стране, то показује 
да је Ј·осимовиh целог ЖИЈвота остао прија
тељ са својим 'друговима из Беча . 

у авом Кipa1'K'OM прегледу свих видова 
Ј,Qсимовићеве делаТU-IQС'ГИ који су пратили 
његов ЖИ'8ОТНИ пут, морамо иста1i:и и њего

зу значајгну улогу у ј.авном и ;ZI,руштвеном 
животу Београда и Србије. 

Податке о породичном жи,воту ЕМИЛlИја
~a Јосимовића Д()lбила сам ОД једИ!ног њего-
8'01' ЖФIiВОГ унука ИНЖ. Душана Ј'ОСИМОlImhа , 

грађевиноКiО'Г И'нжењера у пензији . 37 д.о
illавши у Београд, Е.милијан Ј'ОСИМОЋИћ се 
ожени.о Емилијсм, ћерком Ваои.Г:·ија Лази
ћа. 38 Емилија је била културна .девојка, ш1'о 
закључујемо .из пописа књига штампаних у 

Д'ржавној штампа'рији , где за 1845. годину 
налазимо податак да је штампан "Робинсон 
на њеI10В'ОМ острву , Пiреведено с немачког 

ЕМlиљијом Лазиhевом" . Друга Љазићева ћср
ка, Ангелина, удала се за Косту Цукиh.аУ9 

Емилијан ЈООИМОВИћ је имао троје деце, 

ћерку и два сина. Нај.старија је била ћер.ка 
Анк,а, профеоор језика на Вишој женској 
школи. Није ,се удавала, а умрла је за вре
:\о1 е првог светског рата. Њено 05разовање 

задив>ило је већ поменуroг Италијана Ћ. 
Барбанти-Брода.на, који је 1876. 'г,одине бо
равио у Бео~раДЈУ. Он је Анку упозна,о као 
доБРОIfЮЉН.у болничарку у време рата, која 
је 'врло течно гаворила француски, немач
ки ·и ,румунски. Била је, rю њеnoвим ре'Чима , 

слободумна и ИН1'ересовала се за социјали
стичке идеје у Италиј:и.4О 

Оинови Миливоје .и најмлађи Ник,ола , 
били су СТУrДенти. Никола је умро 'Као сту
дент прве године, пре ЈЮСИМОВИЋевог о,цла
ск·а из Беог.раща. БМ1.Илијанов СИН Миливоје 
стyrдирао је теХ1НИКУ 'у Београду и Бечу и 
био, ,каю и о-тац, врло ЗЈКЂив·ан .на МНОГИ)1 
по.1ыJп,аa људске делаmIOС'I\И. На ТеXIНИЧКОМ 
факултету Велике шк!оле предавао је Же
лезнице и Путеве, био је <МIИlНiистар грађеви
на, директор ДИlрекције желез.ница и Срп

скют бродарског ДРУШ'I1ва , један ОД оснива
ча у дружења IОРПСКИХ инжењера си а'рХ'Ите

к,зrrа и први уредник часописа "Орпски тех
нички лИ'ст".41 Имао је три сина и .o~ њега 
noтичу данашњ'И потощи Е'милијаlНа Јоси
мовиh,а . 
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Жена ЕМiил<ијана Јосимовиfiа, ЕмиЛ!ија, 
умрл,а је пре љеговог !Одласка !ИЗ Београда. 
он се _касније по.нов.о .оженио и 'с.з. дру.го:vI 

женом, Живк.ом, .отишао да Ж'иви у УНУ
трашњост Србије. 

Према речима његовог у;нука, Емилијан 
Јоси.iVIовиh .није био оопственик Kyhe у Бео
граду, аљи му није познато rще је стано·вао. 
Из једног податка у Ј.оаимовиhевом "Обја
снењу" може се одредити приближно место 
fuerlOBe К'Зlнцеларије, за .коју се lНe зна да 

љи је била у састЭrВУ стана. Гов'Ореhи о ло
кацији три бущуhе беОllрадоке пијаце, Јо
симо:виh је написао: "другу преко пута од 
садање моје канцеларије гу делу 46" :I!: Овај 
део се налазио у средини велико.г старог 

блока, тако да је саJl,Ю једна љегова СТРЗlНа 
била према постојеtюј УЛИЦИ, ~дe се .онда 

једино 'могла налазити Јосимовиhева кан
цеЛ1ариј а. То ј е парна с'Лрана ГО<СПО1дар-Је
вре.мове улице, између Капета:н-Мишине и 
Змај-Ј.овине. Објашњење у "Орпским нови
нама" из 1867. године I1де се налази канце
ларија у којој се ,врши ЮОМИСИiјски преглед 
Јосимовиhе.вог плана регулације ,43 Док-ааује 
горњу локацију, као и то да је комисија ра
дила у Јосимовиhевој :канцеларији. 

О последњ'им ГОДИlнама ЈООИМО'вићевог 
живота, тј. о његовом ЖИlвоту ва,н Беог,рада, 
ДО недавно се знаJIО ,само ЂОЈЈЈИКО к·ољи.кiO је 

забележио М. Ћ. МиЛ'иhевиh: "Добивши 
пензију Ј.осимовиh је юставио Београ.,ц, и 
живео је најпре у Лазаревцу у К-олубари, а 
после у Соко Бањи, где је и уМ'ро 25. маја 
1897. г . " ."" Милиhевић не наводи да је Јо
сим-овић за тих двадесет година било шта 
радио. Ома'!1>а се \Да је 'он тада ЖИIВСУГ про
водио одмарајуhи се. Међу'l1ИМ, није л!огиq
но да тако активна ЛИЧНООТ одједњом пре
станес .радом. Већ смо на,вељи МИlliљење да 
се у то време могао бавити .минералогијо.м, 

поготову за'I'О Ш'I'Q ,су крајеви у којима је 
Ж1ИВео били погодни за изучавања те ..врсте. 

ИС1'раживања у архиви Сок·обањско.г начел
ства 'Нису дала потврду авој IlIретпоста'Вци, 

нити 'ау открила било каК'ву Јюс-имо:вићеву 
активност у то ·време.45 

На основу неда'вно објављењог писма 
Емилиј ана Јосимовића,46 'може се нешто 
мад,о 'Више реЂИ оо Ј осимовиЂевоlМ животу 
после одласка из Беоnрада. Пре овега, сада 
се зна да је ,оН 1887. године, живео у селу 

Шопићу, у бл.изиНiИ Уба и Лазаревца, што 
зна ч-и да је Миљићевићев податак само 

лриБJIИЖНО тачан, мада \Није искључено да 
је пре ИJIИ после 1887. живео и у самом Ла
заревцу. Из писма се, з-а'ЛИм, види -да је Јо
симовић, О\длазеhи !из Београда, понео _ClВoje 
недовршене ру'к,описе и радове. о.н у писму 
пише да код себе 'у селу 'Има мно.го "раопра-
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Бица" из маТе? .. Iатике, физике, архитектуре 
и 'МНОГО конс,nрук:nивних 'решења за.,цат,ака 

из геоме'I'рије. Наглаша'ва, за'l1ИМ, \Ца сав тај 
материјал није припремљен за јавност. Сем 

ТQгa, 'он је у селу имао 'и неке од својих 
штампаних књига. 

Из свега овога се !Види да Ј осимовићево 
интереоовање за стручне проблеме !НИје 
престало ни после .напуштања Беог.рада. 
Пошто зна,мо да после IOдлаока гиз БеОI1рада 
није ,ниш'I1з објављивао, закључак 'о њего
ВОМ раду за последњих двадесет година 

живота може бити двојак: 1) био је опосо
бан да 'и даље интензиrвно ради и заврша
ва започете по.славе, али 'Их из својих од
ређених разлога није хтео >Објављивати; 

или 2) н.ије више био у ста,њу да ствари до
води .до ,краја, па се својом C'I'PY·KOM бавио 
само из личног задовољства. Дефињи'Гиван 
закључак би ,се 'Могао донети ,само у 'случа

ју да се дође до њових .података. 

Податак на'веден у писму, да је lИ те , 
1887. године био члан Пољопрwвредног дру
шт.ва, :наводи 'На помисао да се тих година , 

проведених у ,сеЛу,ба,в:ио пољопривредо::vJ . 

ЗаХЈваљујуhи поменуroм ТЕис-му даlIас 
знамо да је Јосимовић -боловао од тешко г 

облика реуме. Он се у пиому .извињава што 
није раније одговорио због "ужасних реу
матичних болова". 

ПОШ1'О се преселио у Сокобању, Iнегде 
после 1887. године, Јосим:овић је та,мо и 
умро, скоро нечујно, 25. маја 1897, како је 
то записао и Милићевић. "Орпске новине" 
су донеле званичну 'Вест .о томе тек месец 

дана после његове ,см.р'I1И: "Е!\tилијан Јюси
мовић, професор у пензији, у-мро је 25 . .маја 
(" ве године у Сокобањи.48 Смрт Ј осим ови
ћеву Iрегистровао је још и Год'ишњак Срп
ске краљевске академије, где се у свесци 
за 1897. годину његово 'Име налази у списку 
преминулих IпочаоНlИХ чланова, а Гюди
шњак је .донео и њеroву биографију."9 

Текст умрлице, која се Iналази у Соко
бањи , у 110пуњеним рубрикама гласи: 

"Породично и Iрођен() име умрлог - Јоси
мовић Ј емилиј ан 

Мес'IЮ рођења умрлог - Стара М·олщаlвија 

Занимање - Професор Велике школе у 
пењзији 

Последње MeC'110 ,становаља - Сокобања 

Брачно стање - Ожењен 

Прњмедбе - Yll<1PO од 'па'рализе орца у 76. 
години, дању пре подне. " 

у фС1рмулару за препис умрлице нема 
следеhе попуњене рубрике кОја гласи: "Је
ли умр,ли своје грехе иоповедио и приче

стио се? - Није." аБ-О може значити или да 



је напрасно премИiНУО или да није хтео да 

се исповеди и причести. 

Непо,вредно после проналажења гроба, 
дала сам -следећи 'опис гробља, гроба и спо
меника : "На гробљу сам била 7. ОК'l"обра 
1967. године. Гроб се налази Иlспо:ц најста
ријег усамљеног бора на гробљу, 'Ка·да -се од 
улаза у гробље пође лево. Иначе је само 
nробље на !Врло лепом месту, на блаfiој ко
си, 'с к,оје је врло леп поглед у даљину. 

Гробље је удаљено од центра Сок'обање не
што више од једног J{lилометра. Сам >споме

ник ј е 'од камена пешчара, скромног изгле
да и до-ста накривљен. Текст споменика 
исписан је приJI.'EИТИВНИlVI -словима, урезани:\!( 

у камен, где се ,виде ,врло слаби ос'Гаци 
златне боје. Гробна ху:мка се уопште не по
знаје, 'већ је све зарасло у зелеНiУ и -сасуше-
НУ траЋУ." . 

Тек,ст на споменику гла.си: 

"ЈеМЋЛ.Ј1Јјан Ј.осимстиh, профес. Б. шко
ле, .рођ. 1830, t 1897. Овај споменик подиже 
му из велике благода:рности супруга Жив
ка." 

ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКИ РАД 

ИаКiQ као JI1рБЭ1ниста најпознатији, зна
чај Ј осимовиtiа је свакако највеhи у обла
сти просвете и ,развоја lВ'Исокошк·олскЈИХ у
станова у Србији, јер је цео свој ра:дНiИ век 
провео у ;држа:вној ,служби, преда,јући раз

личите I1Iредмете на највиши-м Ш1Ј{,олама у 
Орбији. 

Мада ДОI'iађаји не теку у потпу.:ности хро
НОЉОШКlИ, изложиfiемо прво Ј ООИМОВИЋев 
paiд на Артиљериј.ск,ој школи, 'о чему има

МО најмање података, а затим рад на Лице
ју и, најзад, на ВеЛ1J1i:к~ој школи. 

Бмилијан ЈДСИМ'QВИЋ је два\Цесет оо\Цина 
био професор 'на А'рrrиЉ'еријск.ој школи (ка
сније Војна -академија). За ХQНQрарио<г про

фесора Ш1{оле по.стављен је 6. 'септембра 
1850. године,51 као :већ хоню.рарни професор 
Лицеја , такn ,да је те школске године пре
дава·о матем.атику !На обе ш-ко.ле.52 Слещеhе 
шк'о.лске ООДИНе ЈОСJ1lМОВИћ је .престао бити 
профеоор Лицеја, па је од тада преда-вао. 
car:мo ~Ha Артиљеријск,ој школи.53 Међутим, 

rnреласком 'На А.ртиљеријску школу, lКao. је

дину на ,коЈој ј е IПР8ДЭlВао, ЈосИiМОВиЋ је по
стао IИ професор ·Механике.54 За редовног 
профеоора ове школе постављен је 1854. го
ди.не, ,пОШ'I\О је написао уџбеник "Ооновне 
черте равне и сверне Тlригонометрије".55 
Као професор АР'DИљериј ске ш-к,оле радио 
је до 1869. где је годинама, ,сем Математи
ке и Механике, предавао и Геодезију.56 

ПРилог Б1ЈОТРАФИЈИ ЕМИЛИЈАНА ЈОСИМОВИЋА 

На Лицеју је Ј'ОСИlмовиh почео радити по 
свом доласку у Београд. Постављен је за 
Х'онорарног професора Математике 18. сеп
тембра 1845. године.57 

у фонду Љицеја АрХ'ива Gрбије ·сачува
но је шест докумената, који ·се ,о\Цносе на 
Ј'осим.овиВа. Х1РОНОЛQШКИ они почињу од 
јула 1848, а завршавају ,се новембра 1851. 
Г.ОДИiне. Први документ је акт "Попечитељ
C'I\Ba Пра'Восу.дија и Проовештенија" 'од 2. 
јула 1848, којим се одобрава избо.р peK'l"Opa 
Лицеја, Саве Ј,овшиhа 1и "дељоводитеља За
седанија Лицеума" ЕМИЛИiја!На Јосимо.виhа, 

профеоора математике.58 Исти ОВаЈКав 'доку
мент iOачу,ван ј е И за следеhу шк·олску го
дину,59 али у њему 'Нису означена имена 
peK'Do.pa и "деловодитеља", 'ill'I10, је велика 
штета, пошто М. Ћ. Милиhевиfi тврди 7Ј;а је 
те ШК1Ол:ске године J-ОСИiмcmиh био ректор 
Лицеја.'60 Тtpеfiи документ, !из 1849. године, 
мање је важносЂИ И представља одобрење 

да Е. Јосимовиh, пр.офесор математике, 1\1"0'

же одржати испит на првој години фило
зофије.61 

Важан и занимљив је документ од 21 . 
јула 1850. године, који потврђује почетак 
J-ОСИМОlВиhевог рада на АртиљеријСiКој шко

л!И . 62 "Попечитељство ПраlвосУ\Ција и Про
свештени}а" пише "Ректорату Лицеума": 
"Попечитељство вну-црени дела под 12. т .М. 
NQ 613 јаlВИЛО је п.опечитељству Проове

штенија да је по гласу 34. параnрафа про
јекта У;стројенија Ар'Гиљ'еријске -ш-коле у
становљено: да један ОД Професора Лицеу
ма Q'њдашњег у истој ШКОЛИ М,атематику 

питомцима предаје <С платом ГОДИШЊQ.м ОД 
200 талира, и да Ice је ПрофеОQР Математи
ке при Љицеуму нашем Г. Е:мЈилијан Ј()си
мовиh ,са У;правитељем поменуте шк'оле со

гласио, да ће ту rнaYKY поред ДУЖНQСТИ сво
је ,И у Артиљери}ској шњоли пред-а'ваЂИ; по

-чему је Попечитељст_во истю IМОЛИЛО, да П()
печ:итељс'Гво Просвештенија ,одобри да по

менути Професор може предмет свој и у 
Артиљери}ској ШКОЛИ предавати. - Ново

дом о:ве молбе Попечитељство ОВО дозвоља
ва Г. Ј'осимовићу да Матем-атику у вопро
сном З3Јведенију .предаје, 'Но 'с тим услови

јем, ШЂО дужност љегова при Лицеуму неЋе 
том приликом никаква уштрба ТРПИТ1и, 'Ина
че -ако ,се то доооди, ПопечитељсТ1ВО ће му 
закратити предавања у Артиљеријсыој 

ш:к.олiИ. О овоме нека Ректорат извести Г. 
Ј.осимовиЋа знања и УПiрављања њег.овог 
ради." 

Последња два документа с јесени 1851. 
ГО\ЦlИне63 пока!Зуј у да Јосим:овиfi није успео 
да rOс'Гвари ,с:воју жељу да предаје на обе 
високе шк,оле 'у Србији. Већ следеhе годи
не, с,војiИiМ ЭlКтом од 26. фебруа'ра 1851. го-
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ДИВНА ЋУРИЋ-ЗАМQЛQ 

Дине, Министарство проовете !Налаже Рек
'Г'Орату Лицеја да 'предмете Е)МИЛlијана Јо

симовиhа и још 'f1ројице uтрофесора Лицеја, 

Кооји су пре-мештани на другу дужност, а 
замена им није пронађена, треба доделити 

другим rnрофеоарима, који ће за "Ю добити 
!Наг.раду. Кроз петнаест дана са-општена је 

Лицеју Кнежева одлука, да се професори
ма, који су се ПРИXlватили предавања нових 
пре\дмет.а, додели годишња наг>рада ОД ПО 

150 талира. 
Овај документ показује да је Јюсимовиh 

прест'а,о 'с радом на Лицеју кра'ј ем ШКiQлске 
1850/ 51. ГО\ЦЈ.Иј:е. Супротно овим ДОКУiменти
ма, М. Ђ. Милиhевиh пише да је Ј.осимо

виh 18. а,в.густа 1851. године постаlВљен за 
редовног професора Лице}а.64 Поред тога, 
С. Ник.олајевиh тврди !Да ј е Ј осимовиh био 
професор Лицеја до децембра 1854,65 а Б. 
Ћорђевиh да је Е. Ј.ооимовиh 1859. године 
пре-давао на Лицеју архитектуру, вишу ма
темат>ику, механику и практичну геометри

jy.6(i 

Из овакве ситуације уследио би слещеhи 
закључак: Емилија:н Ј осимо:виh је, прела

ском на рад у Ар:гиљериј ску ШКОЛУ, о'стао 
веран т.ој институцији ове :до одласка за ре

довног професора Вели.ке шкюле 1869. годи
не. Ра;деh.и као редовни професор на Арти
љериј-ској школи, он је на Лицеју предавао 
:х.онорарно и ПQ~Р6МШIO, па ј е д{)лазило и 
до неСiПоразума, због чега се подаци разли

читих аутора не слажу. Једино, ·оигурно, 
'Није тачно да је 1851. године п-остаlВљен за 
редовног професора Лицеј а. 

Документ,ација у фОНlДУ Вели:кеШIшле 
Архива Орбије (нешто је богатија си бројlИ 18 
архивалија. Хронолошк!И почиње qn; 1864·, 
а завршава се 1878. nодине. ПОС'f10јм још је
дан документ :из 1882. године, али се QН О:Ц
носи на кн:иге кОје Јосимовиh, .као пензио

нисани професор, .нуди на .Q'ГКУП Великој 
школи. и Први документ Велике ШКiQле од 
30. септембра 1864. године предст.а'Вља де
крет Q постављењу Емилијана Ј ОСИМQlВиhа, 
пр:офесора Артиљериј,оке шк-оле, за ХОНО

рарнOrГ професора Вељике школе за пред

мет ПОЉИТИЧiка рачу.ница.68 

Следеhи сачувМi!И документ је пет ГОДЈИ

на :млађи И дa'ГoJ1lpaJН је 19. новембра 1869. 
ГQДине.69 То је 'Декрет којим се Емилијан 
Ј осимовиh поставља за редовног професора 
Велике школе, чиме је преC'Iiао њеr1QВ 'два
десетогодишњи рад у Артиљеријсж,ој ШКО

љи. На полеђини дек'рета Јос.имовиh је на

писао: "Диплому моју к.ао профеоораВелл
ке школе примио сам - 25. Нов. 1869. - У 
Београду - Ј>осимов:иh". 

Признаница из 1870. ГОДИlне .показује да 
је Ј.ооимовиh тада био шеф Математичког 

150 

кабинета/О ј ер је признаницу ,дао на ОУМУ 
која ј е буџетом ·адређена за .авај кабинет. 
Из следеhе, 1871. године је ПИСМО IДР Ј-оси
фа Панчиhа упуhено IМИlН'ИСТРУ просвете и 
ЦРКlвених дел.а,71 хюјим ОН, каю рекЂОР Ве
лике шк>оле, обавештава МИНlИС'I1ра, lДa за 
време cвolla одсуство.вања -одређује Емили

јана ЈОСИМОlВиhа за за'меника ректо.ра. 72 Из 
1872. године сачуван је телеграм упуhен 
Ј'ОСИ\lvю'Вићу73 а из 1873. молба Јосимовиhа 
да ·му се изда HQlВaц за еК'СК)'1рзију,74 којом 
rnРИЛИIroм ће се ученици IвеЖiбати у геодет
ском премеРаЕању и траСИlрати један пут у 

'оњолини Ћуприје. Година 1874. заступљена 
је, такође, једним преДМе110М који се тиче 
Јосимови.hа.75 'у ПИТаЈЊУ је било ,штаlМпање 
његовог уџбеника "МехЭ.\Ника", које ·Се по
влачило још из 1861. I1ОДине. Пош'Го је .књи
га била написана, прегледана ЮiД ·стране 
Школске комисије и предат.а ·штампарији, 
пој а!Вила су 'се, Берова'I1НО, нова ОТ1{lриhа у 
овој области, па је Јосимовиh пову;као ру
кюпис да га поправи. У .међувремену се у 

Србији прешло на .метарски систем, Ш'I10 ·се 
у књизи, такође, 'Морало поправити, ,а 1868. 
уведен је iИ нов ПIpаЈВ()Пис, због чега је тре
балю ·мењати цео рукопис. Ј.осимовиh, ме
ђутим, заузет друг:игм IIЮСЉOlВима, н.и:је ·СТИ
гао да обави ове ове ИСПР31вке, т.ЭJNО !Да КЊIИ
га ника,да није угледала оветлост дwнa. 

Из година 1875. до 1878. остало је .по не
к'()лико докумената из сваке године. Овде 

се ·већ осећа жеља Ј ОСИМОВИћа .да .оде у пен
зију. Септембра 1875. ОН :п·односи молбу за 
у.верење о годинама службе. Следев.а два 
акта из ове године нису эначајна, јер ·се .од
носе на један испит који је Јосимовиh тре
бало ,да ·одржи, и 'На његово ,OIДcycТВO.76 Го
ДИЈна 1876. заступљена је са четири щоку
e'iIeHTa, од којих се ,два односе на Јосимови
ћеву периодоку повишицу, 77 док ·су юстала 

ДЂа важна за Јосимовиhев живот lНa Вели

кој школи. Један н;а'м .казује да је JQCJ1iMO

пиh :већ те I1Одине писао 'Молбу за одлазак 
у пензију, д·ок је .о'стал.о саопштење Мини
старства прос·вете, ОД 21. априла, да Ј·оси

мовиh ;не може иh.и у пе.нзију.78 Из ·сачува

не призна-нице од 20. септембра79 видимо да 
је Јосимовиh изабран за 'Ректора Велике 
ШКrоле за ШКЈолску 1876/ 77. годину. 3анИМ
~Ъiива је чињеница :да је после његове .молбе 
за пензионисање .одмах у,следио из·бор за 

рект.ора, шro се може тумачити на p~e 

начине. Документ сачу;ван из 1877. ГОДiИне 

показује \Да се Ј.осим.овиhева жеља за пен
зијом није могла уг.асит.и ни избором за 

ректора Велике школе. На дан 20. ·а'Вгуста 

Ј ооимовиh.. је поднео !Нову молбу за ·одлазак 
у пензију:80 



"Рек'Горат Велике шк,оле 

молим 'Овим уљу:дњо ',Ца приложену моју, 

већ трећУ молбу ради постављања у пен
зију, изволи што скорије спровести Госпо
дину МИЈнис'Гру просвете !и цр:ювених дел·а. 
- Е. Ј ооимовиh, професор Вел. школе." 

На полеђини молбе налази се концепт 
писма минис-nру,од ,СЂране Ректората, из 

кој ег се види да Ј осимовић жели да иде у 
пензију , ;на основу закона о ЧJ1lновницима, 
због веh Да1ВНО дослуженог рока професор
оке .службе". Вероватно, да се у то време 
Јосимовиhу није могла наhи ДOCTO~Ha заме
на, па га МИlНистарство није хт·еЛI() да пу
СТИ да оде у пензију. 

Година 1878. последња је ЈОСИ.i\10вићева 
година на ВеЉJ1lкюј шк,оли. Од три ,сачувана 

документа, једа,н се од.но.ои на !Наплату вој

ног лриреза._ ~8. Ј Qсимо:вића,81 а остала два 
на његово iIензионисање.82 Нарочито је ва

.жан после<дњи документ, ОД 7. а,вгуста, и 
зато га \до.њосим.о у целињи :83 

" Господине, 

На мој предлог а по саслушању Мини
старског савета, благоволела је његова 

Оветлост, књаз Милан М. Обреновић IV, 
највишим решењем ОД 1, ов. мес ., на основи 
члана 10. Закона од 15. фебруара 1858., ста
вити у стање покоја г. Емилијана Ј.осимо
вића, rп;pофесора веЛИlке ш,коле. 

Уважавајуhи његов многогодишњи рад 
на пољу .науке и народног обраЗOlВања, бла

го:воло.ла је његова Оветлост :на мој пред
лог, указом ОД !Истога дана подарити му та

к,овски крст 111 степена (.к>оман.дерокlИ крст). 
Мо.rnим вас, господине реК'Iюре, да о ово

ме изволите известити г. Јоси.мовиhа и да 
му још дarнac предате у руке приљожени 

ОРДен зај едно с 'декретом. 
Примите, Господине, уверење l\IЮга осо

би'IlОГ поштовања. 

Министар просвете и црк,вених дела.!! 

Тако је завrpшен Ј,осимовићев рад на 
Великој ШК'оли и у.опште јавни ращ Еми
лијана Ј.ос-имовиhа. 

За време С'Вог тридесеТТРОl'Oщишњег 
раща у просве'Niој струци, Ј о,симовић. је на
писао .већи број уџбеника, који утла!8НОМ 
представљају прве ВИООЮQШК,Qлске уџбени

ке у Србији за области :кюје обрађују. По 
х;рию.лош,к;ам Iреду објављ-и:,вања, ње.гови 

уџбвници за Лицеј 'и Велику школу су: 

- Ооновне черте ра'Вне и свеРИЧ1Iе 'I1Jи
Г,QНQ.метрије. За ПОЋребу виши УЧИiлишта . У 
Беоораду, 1854. 

- Начела више математике, су 3 части. 
Част 1: Теорија ф)Онкција, 1858. Част 2: ИН
фИЈНитезимални рачун, 1860. Част 3: Анали
тичка геометрија, 1872, Београд. 

ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ Еi\1ИЛИЈАНА ЈОСИМQВИЋА 

- Грађанска ,ар:юитекту.р.а и грађење 
ПУ'I10ва. Понајпре че за ученике Л.ицеј а. У 
Беоораду, 1860. 

- Практична геомеТ!рија. Понајпрече за 
потребу слушатеља Љицеја. БеолраiД, 1862. 

- (Треfiи део више матемаЂике, 1872). 
- Основи нацрт.не геомеЂрије и пер-

спективе, у ~ЦBa дела, Београд, 1874. 
Сем тата, написао је и уџбени.к за учи

теље мањих ш'Кола: Р'ачУ'Н !С деловима (Бео
град, 1864) и уџбеНtик за ученице Више жен
ске llli1юле: Физика за женскиње (Београд, 
1866). 

Уџ6ени.к Више математике свакако је 
његово најэначајније дело међу уџбеници
ма, па бих се на њему нешто ,ВИlllе задр
жала. Нарочи'l'О су занимљива Јооимовиће
ва излагања у предговору уџ6ениха, ОiЦ·акле 

се могу УОЧИ'Ilи неке његове о,собине и наfiи 

подаци о извесњим приликама у Орб.иј и то
га времена. Из података на насљовној стра
;НИ прве "части'! уџбеника добијамо потвр

ду о неким ЈlOсимовићевим ФУ1њкцијама у 
друштву !и сазнајемо које је предмете пре
давао на Артиљериј.ској ШКiоли. 

"На'Чела 'Више !Математике, су Т\ри части, 
израдио по.најпрече за потребе Артиљериј

ске школе К. С. Емилиј ан Ј.оСЈ1мовић, при 
истој ШК'оли више математике, механике и 
више геощезије професор, Шк>ол,оке коми
сије и Друж,ства ,српске словесности Iредов
ни члан. - У Београду. -у КЊ'Иl10печатњи 

Књажеств'а Српоког." 
Прве две књиге штампа-не су ·старим 

правописом, јер је нови 'Уведен тек 1868. 
године. Иако штампан ,старим .пра'вописо:м , 

јези.к уџбеника је гото.ВО потпуно ј-асан и 
разу.мљив, мада има, УГJllавном струЧЈНИХ 

израза, к·оји се данас не употре6Љ·а1Вају .84 
Као мото за цео уџбеН1ИК Ј осимовиh је 

дао две мисли, које је као беч'Ки ђак шт'3Iм
lШО .на \Немачком језику. Прва мисао је ње

гова и 'Она у преводу гласи: "Тежи увек не
у.морно проширењу својих знања и ти'l\'1€ 
hеш, поред ,сопственог за,довољства и вели

ког душевног уживања, стећИ јоош IИ узви

шено осеtшње - да 'си постао користан. -
Е. Ј." Друга мисао је Justus M6ser-a: "Вред
ноћа више вреди <ОД гени}алности и хиљаде 
ОНИХ ~ојима ,би гениј'алност сломил,а врат, 
марљ'ивошhу успевају да достигну ону !ви
сИ!Ну, 'КIojy су .себи поставили за циљ." 

у предговору, Јосимовиh. је објаонио, 
шта га је РУК.ОВОДИЛО да се лати овога 'по
сла: "Велико благоволеније с коим је ви
СОК1Осла'Вно попечитељство проовете пре три 

године при:мило моју 'Ј)ригоно.метрију, утв.р

;П)ИЛО ме је 'у тамо изјављеној мојој намери, 
да ,сиреч за ш,колоку ПО'l\ребу израдИlМ са 

свим у кра'Гко и остале части матемаТЈ1..ке, 
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ДИВНА ЋУРИЋ-ЗАМQЛQ 

које се код нас предају, но 'о к,оима .на IHa

шем језику до сада }ош никаКОБИ књ'Ига 

нема, - и ја сам се тако по lМoгyћcTBY по
журио, те сам за исту потребу !Ј.1 на исти 
начИ'н израдио од то доба ову прву част 
више анализе." 

Сваки ПИQ,НИРСКИ посао је напоран и Јо
сим.овиhу није било ла'К·о да овај уџбењик 
припреми, мада и ,сам каже да је веn тада 

по.стојала 06имна инострана Iматем,атичка 
литература. Међутим, на даљи !рЗIД га је на

рочито подстицала ,велика подршка 'и "то

лика lЮТОВОс.т" , юојом је Министарство про
с-вете примило и овај његов РУКоОnис. Јоси
мовиh је био веома задовољан што је уви
део ща tИ ОДl'ОВОРНИ љу!Ди У администрацији 
схватају важност математичк'ИХ наука и 
желе да се оне што више развију у кул
турно тек пр06уljен.ој земљи, у чијим гра
довима још седе турски гарнизон.и . 

Из ~aљeг тен::ст,а предговора уочавамо ца 
се на Лицеју у то ,време није преДЗlВала 
Виша математика, ['Ја је .верова'1'НО, то један 
од ра·зло.га што је Ј,осимовић 'радије при

хват.ио рад у Артиљеријокюј школи. 

Јосимовић у наставку пише ,ка-ко се тру
ДИО да кроз своје уџбењике упозна стущенте 
оа математиком толико, 'Да 'МОЈ.·у кзС"Није, 

без великог труда, наставити даље матема
тичке стущије ИЈ1И да је I1ЮГУ, без веhих те
шюо,hа, с мало праксе, применити у с,вима 
технички-м DpaHaмa. Питај'Уhи сам себе да 
ли је овај циљ постигнут, писац то остав
ља "суду безпристрасТ!НIИ вешта'ка". 

Истичуhи да је обим 'књиге био огран.и
чен, аут.ор <>бјашњаlВа због чега је многа 110-
гла,вља изложио на Дlруги начин и друкчи

јим редом, него ШТО је то уобичај erно у до-
1'адашњој ст-раној литератури. Он ,скромно 
каже да није желео БИТЈ1 ОРИI1.иналЗIН, :већ 
да у тако кратком излагању, .ограниченом 

обима1\'!: књиге и програмом Артиљеријске 
школе, није мога-о друкчије поступити, а lЦa 
не иде на ушТ!рб јасноће. За~им је Jfaseo 
само примере г.,це је извршио измене у на
чину излагања: "Споменут' ћу дакле само 
два, цело решење бројни јед-начина и до
кз-з ПОЈ]ИНОМНОГ правила, 'ОД 'Ком је послед

њи саовим о.риnиналан и овде ПрВИiпут 'са

обштен." Аутор .даље наПOlМiИње да је све 
остало што није мењао и где се OКIраћива
ње л.И у к,ом случају није могло мз.врurити, 

задржао онако ка,хо је 1'0 нашаоО "у најзнат
нии аналити:ка садањег и пређашњи ве

кова." 

После системат·ски датог садржаја .прве 
"части", Ј,осим.О'ВиЋ је објаlВИО "ПОll'iрешке", 
којих има пунrих 6 страница, што n.оказује 

да је "Књилопечатња Књажества Српског" 
први пут слагала ова.ко тежак математички 

152 

слог. 'Уџбен.ик :не садржи посебан попис 
употребљене литературе, ал,и се 'она кроз 
текст често наводи (на француск,ам- и не
мач.к,ом језику). 

Као што смо видели, ЈООИМОВИћ књиге 
назива " частима" , али зато погл-авта у " ча
стима" наЗJ1iВа књигама. ТаКIQ ова прва 
"част", Теорија функција, која има 253 
ст,ране, садржи четири 'К'њиге: ,,! - О Функ
ци~ама у.опште; - II - Више једна чине; III -
Безк'рајlНИ редови; IV - Рачун с iКра~ним 
разликама и збировима фЈ!нкциј а." 

Друга књига ,(по Јооим-о_виhу "част") не
:ма предг.овора IН'Ити !ИМа исправке, што би 

могло значи1'И да је овога пута шта,:мларија, 
·с ,В'Ише :искуства, обратила већу IIIa'ЖЊУ .на 
слог. И О!Вде, такође, нема 'пописа литера
ту;ре, али је мање и напомена, него у делу 
о теорији функциј.а. "Инфин.итезима.лни 
рачун" подељен је у три .поглавља, 'Э обу
хвата 296 страница: " 1 - Диференцијал.ни 
рачун; П - Интегрални рачун; III - Ва
ријациони рачун." 

Трећи део Ј осимовићеаог уџбеника "На
чела 'Више 'Математмке" ПQјавио се тек 1872. 
године. у књизи нема објашњења за 1'0-

лике године које раЗДlВајај'У издања другог 
:и трећег дела. Разлози би могли бити ра
зличити, али је највероватнији .онај који је 
спречио ЈосИ'мовиhа да .о.бјаIВИ и ОВОју "Ме
ханику". ПОШ1'О је 1868. I1GДИlне уведен нови 
правопис, о:вај трећИ део, на 198 страна, 
штампэlН је по новом IfIра,вопису, па и на

слов /Није идентичан .наслову за прва два 
дела: "На чела више .математике, у три де
ла, израдио за потребу наULИХ 1Нај-виших 
шњола Емилијан Јооимовиh. - У Београду. 
Издање и ,штампа Државне печатње. 1872." 

На унутрашњој насловној страни стоји 
да се Аналитич'ка геометрија ,састоји .из !две 
књиге. То исто је назнагчено и у последњем 
IfIЭiраI1.рафу увода : "Тај .наш даљи посао де
лим:о рarди ·олакшице 'На а,налитич:к'У геоме

трију у равни (књига 1) и а.налит.ИЧIКУ гео

метрију у npocT,QIpy (књига II)." Међутим, у 
самој књизи налази се са'мо: књига 1 -
&налитичка геометрија у равИЈИ. Због чега 
,њије обј-ављ'ена и Аналитичка гео-метрија .у 
простору, до .недавно н.ије било пазна'ГQ. Об
јашњење налазимо у :већ поменутоме пи
сму из ШОЛИћа85, где ЈlQсимовић дословце 
пише следеhе, н.абрајајући овоје уџбенике: 
"Начела више матеМ'атике Део IП . Ана
литичка геОМ€'I'рија у равни и у про.стару. 
Прва штаlмпаlна је године 1872., а од щруге 
ук·раден ми је РУК'ОПИС, па је зато остала 
нештЗ'мпана. " 

"у књизи нема списка грешака, а нема 
ни .напомена у 'којима се ЈосИ'Мовиh раније 

ПОЗИlвао на литерат,YIРУ (ПОС'I'Оје сатмо две 



напомене којима 'се објашњаlва тек,ст). -у 
КЊlИзи су 104 цртежа реометри}сКlИХ слика, 
који ,су штаlМJIани у :негативу (беле линије 
на црној позадини) . Шема ;садржаја се ра
зликује '01Д ОНИХ У првим IДBeмa ,Кјњигама, а 

цела &налит.ичка гео,метрија је подељена 
на параграфе, којих има 183. На овој књизt1 
саЧУВЭ.lНе .су и 'корице, па зах,ваљујУЋИ томе, 
ЗНaiМiО IИ цену књиге: 14 грош·а ча1ршијаких. 

Иак,о не желим да дајем стручну оцену 

дела, могу једино да к'онстатујем, да ,су Ј 0 -

СЈ11мови'ћена излагања веома ј,аона, Iпреглед

на и концизна 'и ,да читаоца - ученика по

степено и спретно У'воде у суштину мате

рије ",оју обрађују. 
Милиhев<иh. пише да је ЈОСИМОВИћ, ра

дећИ у про,светиој ·струци, био члан illкол
ске комисије, ,аљи не каже колик,о дуго. По
тврду за овај ЈООИМОВИћев рад гнал'азимо 
тек за 1875. :юдину, када је ЈОСИJМiовић, са 
ј.ош дrвa професора, дао ,ocTaIBKY .на .ращ у 
lILколској 'Комисији. Према ОВО:М: обarвеште
њу у "Орпоким новинама'', Школска коми
сија од ·седам чланова, 'Чiиј,и је један ЧlЛан 
био и Ј'ОСИМОВИћ, радила је юд 1849. године. 
Оставка професора је сада уважена, ,а ми

нистар IIIросвете им се захшалио на дуго го

дишњем раду.86 
Емил:ијан ЈОСИМО:ВМћ је учествоrвао тако 

исто и у ,раду комиоија за I\QДИШЊ:И над

зор у средњ"Им школама. Так'о је у школ
окој 1874/ 75. години Iбио члан Комисије за 
математику у београдским средњим шко

лама.87 

Сем тога, што је цео радни 'век провео 
као Пlрофесор најВИIШ1Х 'шк,ола, Ј,QОИ1VЈ:Овиh 
је имао и овоју ПрИlватну школу за учени
ке гимназ-ија. Када је ову шк,олу ОСffювао, 

за сада се не зна, али је утврђено да је она 
функционисала у шкољснюј 1876/77. лодини. 
То се види из три ,огласа објављена у ли
сту "Српске истине". Због занимљ'И!Вог са
држ·ај.а, доносим их у целини: 

"На захтевање Iнеких родитеља !из уну
трашњости продужујем РОК пријави за 
прива'NiО :поучавање у ГИМlназиј ,сR1И<М наука
ма до 15. Де:кембра тек. год. - Пр.офесор и 
ректор Велике школе ЈОСИМОвић, "88 

"Према броју до сада пријављоомх ми 
ђака, .настаБУ у Hay~aMa прописаним за 1. 
2. 4. и 5. разред ГИlмназије iQтпочеh.у 16. Де
кембра О.Г., а у предметима за ост,але .раз

реде, ако се за њих Још бущу јавили ђаци 
1. ј-ануара 1877. г. - Родитељи ђака за ИМе
нована четwри раз-реда :нека 'Изволе ДОћ'И 
ми У BpeMeiНY до 12. Декембра ради :дiQзнања 
ШКЈОларин:е и Д'РУГИХ услста. - Професор 
ЈосимовиЋ. "89 

"Само ако родител:olИ П!ријављене ми де
це, најдаље до 31. О.М. буду платиJDИ шко-
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прилог БИОГРАФИЈИ ЕМИЛИЈАНА ЈОСИМОВИЋА 

ЛЭlРИНУ, бар за само један месец унапред 
(т.ребало би за три) МОЋ'И ћУ са новом годи
ном ,ца отворим моју шк,олу. - Ово !На зна
ње ОIН'И'М родитељима, к.оји одиста за 'го 
маре, да ИМ се деца без посла не к:варе. -
Јосимовић. "90 

Као што ,се види, ,с радом Ш,КIDле није 

ишло лако, нарочито с плаfiањем ШКiQлари
не. Пошт,о се те шк,олске I1Одине !Водио рат 

са Турцима и многе ш'кале биле узете за 
ратне потребе, може бити да је због ова

'КlВих :прилика ЈООИМОВИЋ и отворио приват

ну ШКiOлу. 

-у просветно-педагош"Ку акТiИВ'НОСТ Еми

лиј.ана ЈОСИМQlвића може се YlВрстити још 
једна његова прива'I1.на делатност. Наиме, 
он је школовао децу свога СИЈновца Алексе, 
к,оји је у.мро млад.91 Међу по'тюмцим:·а Алек
СИИИМ остало је предање, да је Бмилијан, 
сем својих рођака, ШКiQл'Овао и другу сиро
машну децу, од ,којих су нека доживела и 
lВeћe успехе у животу. 92 

На крају, желели бисмо Iда регист.рује
мо још један податак ,о Јосимо13иЋу као 

професору, записан према предању. Инже
њер и професор Велике шк'оле, Коста Гла
виниh, Пrрича{) је своме сину \ДР арх . Мила
ну ГлаВИНИћу, да му је Емилијан ЈОDИМО
вић aтpeдarвao на Великој ШК1ОЛИ, да је б.и.о 
"фИНИ човек" и да су га ,студенти волели. 

РАД НА РЕГУЛАЦИЈИ БЕОГРАДА 

Рад Емилија:на ЈОСИМОвића !На регулаци
ји Београда нај'више је до ,сада ,проучен и 

највише 'Л()"зната 'област ње:rюве делатности, 
заХЈВаљујуhи радовима др арх. БРalНка Ма
ксимовиhа, .о чему омо у уводу ,:юворили. 

Прегледајуhiи "Српюке новине" 'из 1867. 
године, наИIllла ,сам -на не:к.олико до данас 

необј ављеиих детаља, којм се тичу Јосимо
виhевог плана регулације и изда,вања ње

г:)вог "Објаснења". 

Прве податке наилазимо у "Опомени" 
Ј7;правитељств,а вароши Београда: "Коми

сија што прегледа пројект за регулацију 
Београда прописала је, ,да оне грађане, кю

има 'се регулациом каК'во, добро вређа, пре
КЈО lПолиције призове и о томе юбавешћује. 
- Да би посао уредно и брже ишао Упра~ 
Битељство вар. Београда обзнањује да је 
сва,ки ilIризВ'аlН.И дужан тачно и у одређено 
време ,сам собом ,комисији преДСТгојати, или 
меСТгосебе ,овлашhеног заступника послати. 

К,ои би пропустио тако учинити, губи пра
во на рекламацију онога, што је у плану 
регулације с његовим !Добром наређено. -
.NQ 4055 '0iД УправитеЉ.С'Ilва вар. Београда 27. 
фебруара 1867. године у Бео"раду."93 
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ДИВНА ЋУРИЋ-ЗАМОЛО 

Из 'овог огласа сазнајемо да је пос'Гојала 
комисија КОј.а је вршила детаљэЈН преглед 
ЈОСимоВићевог [1лана и, у Iвези са -свој:им ра

ДОМ, примала примедбе ових I1рађЭlна Бео
града, чиј а су имања била оштећена НОЂИМ 

планом. 

У ИСТ'О!М броју новина одштампана је и 

",објава" која гласи: 
"Управитељство вароши Београда овим 

свима м сва,к;аме јавља, да ће комисија кој-а 

прегледа план регулације 'ВЭlроши IQlВe , ове 

планове публици СВЭiке седмице и то втор
НiИКОМ И ПеТ1ЮМ после подне .од 3-5 lПока
эивати; зато у то IBpeMe може ДОћИ оваки 
кој -се интересира да тражи у овој СТ1вари 

обавешhења. Канцеларија је гди се речена 
кю!Мwсија наоди !Испод полиције у сокаку 

Христ,одуловом између његове КУће и чу

KJlp-чесме с горње стране. - NQ 4145. Од 
Управитељства в-ар. Београда 28 Фебруара 
1867. г. у Беоnраду."94 

У "ОБЈави" се 'детал:mије обавештава 
када и где Комисија прима грађане Београ
да и даје обавештења. И "Опомена" и "Об 
јава" поновљени су и у следев.ем броју 
"Српских 'Новина". ДBaдeceTarк дана ка'сније 
"Српске новине" су објавиле >но1В оглас у 
вези 'с регу лационим планом Београда. Био 
је то приват'НИ ·оглас "пр.офесо.ра Јосммови
Ћа «95, на кој и се он позива у Предговору 

"Обј·аснења". Оглас је .веhих димензија за 
оно. време (15 Х 12 см), штампан :крупним 
словима, .новим ВУЮQВИМ правописом, iИако 

је све остало штамI1'3IНО iНa стари начин, јер 
ће нови правопис тек IIOДИНУ дана касније 
бити ,озак.оњен. И авај оглас је објављен у 
два узас~опна броја новина а због њег.овога 
значаја, до.носим 'га 'у целости: 

"На Пiредло,г комисије, шт,о пре,гледа мој 
пројект за регулисање Београда, г. lWИНи
стар грађевина дозволио је, да популарно 

пре-рађено обја.анење исто.г пројекта, о овом 

трошку штам.пам и издам, 

Објаснење то изиh:и ће у .спреТIНој књи

зи уз три прегледна плана у раз-мери 1/4000. 
На једном плану БИће Ћарош у Шанцу као 
што оада ПОС'Iюји, на другом :к.акiO Iби по про
јекту .изгледала, а на 'ГреЋем ће се видети 

све старо и :ново заједно. 

Позивам ,овим ПОГЛalБИТО Београђане на 

претплату тога, за њих ва,жнога дела, ком, 

ако број предплатаца буде tQчекИВ'а:ни, до
да-ву јQШ један 'табела-рни преглед с-вих, ре
гулацијом штетевих се ,приватних >добара, 
с оэ.начењем колиюо ·се 'К'оме одузимље или 

додаје. 

Претплата т.рајаВе до Ћурђева дна .ОВ. г., 

а цена књизи заједно ·с плановима бив.е 
12 гр. чарш. Осим претплате ЛРОIД3IВ'аће се 

16 гр. ч. 
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Због 'великог 'I1рошка књига .неће се по
ч:ет1И штаом:пати пре, .нe~OTeK кад буде упи
саних 500 предплатаца . Небу;n;е их бар то
лико, онда ју никакю не"ћу .ни издати, а они
ма који буду вев. плаТИJI;И 'Вратиhе се новац. 

Само ко је платио ,добиве кљигу, И то од 

онога IК' OI,Ц кога се уписао. 

Сп-иск,ови предnлатаца и новци имају се 
најдаље ;цо Ћурђева послати ПО'ДПИСаЈНоме. 

у Београду 20. Марта 1867. год. 

Профеоор Ј осимо'Вив.." 

Као што знамо, у "Објаонењу" је об}аrв
љен ,само ј едан план 'са ·старом 'И предложе

њом мрежо.м улица, за шта је у Предговору 
Јосимовиh дао објашњење да ,се !Ниј е јавио 
довољан број претплат.ник'а. из истих ра
злога, Ј,ОСiJ1.мовиh није успео 'да ,објави ни 

најављени табелар.ни преглед 'свих приват
них имања на којима има промена због ре
гулације. 

Ј.осимавић€JВ план регулације Београда 
видели су тада, сем Беоnрађ3lна , и странци 
кюји су бораlВИЛИ у Бео.граiДУ и били за њега 
заwнтерес.овани. Ф. Каниц је забележио да 
му је ЈосимоВић детаЉ1НО .објашњавао глав
не карактеристике плана: ЮРУЖlНи булевар 
оыо ва,роши са с:к;ве.равима, стамбено н:асеље 
на д.унавској падини Iи премештање т.рт.о

вачког живо.та у савсюи ырај. Запис·ао је и 
податак којег нема у Ј'ОСИМЈо.вивевом "Обја
снењу", да је пројект,QМ било предвиђено 

премештање кнежеве ,резиденције на плато 

Горњег града Београдске 'I1БtpljalBe .96 

Кнез Михаило је, так,ође, био заи.нтере
ссван з-а Јосимови"ћев пла:н регулације Бео
града, јер је у Дневнику издавања !ЮНеза 
Михаила, којм је сачу,ва'Н у Музеју града 

Беог.рада, забележеНiО да ј е ]{Јнез купио 10 
примерака књиге "Објаснење" '110 претллат
ној .цени. 9; 

Питање извршења регулације ·овакако 
није улазило у <област Јщ~имовићевог рада, 

али би било занимљиво да се с.азна његово 
учешhе у каснијИ!м изменама ПЛalНа, пошто 

се регулација одмах .почела .спроводиТlИ, та
К'о да је "у природи 'Већ ,обележена" до по
ловине аВГУЈста 1868. године.98 

На ырају, дајем ,И!нтегрални текст само
га ЈОС:ИМ{)Iвива '0 раду на регулацИ!ји Бео

Г1рада, к·оји је :написао д,вадесет 'DодИ!на ка

сн:ије, када је у ПОТПjllНiОСТИ 'могао да са
гледа овоје ЖИlВ0Тно дело: 

"У Министа1РСТВУ грађевина је 'мој нај 
већИ праКТИЧН1Q-техниЧiКИ рад у Србији са 

огромним материјалом од премерења (под 

мој-ом управом)99 онога дела вароши Бео'гра
да што је био у Шанцу; то је пројект за 
регулацију тога дела са многим специјал
ним и неколико генералних ПЛ'ЭЈНОЂа."IОО 



ЈАВНИ И ДРУШТВЕНИ РАД 

ЕМИJDИјarн ЈQСИМQ.вИћ је ,веома интензив

НО учествовао у јавном и друштвеном жи

воту Беог.рз'да и Србије, времена у Iкојем је 
Ж!Иlвео. Као један ОД малог броја и.нтелек

туалаца врло брзо, по доласку у Орбију, 
постао је члан ДРУШ'Dва србске ,словеСНD
СТИ, а затим и Српск.ог ученог ДРУШТlва. Ње
гов Iрано запо-ч:етм друштвени рад одrвијао 
се на различитим ~пл.а.Ј}ЮВlИма. Таюо је ОН ак

ТИВНО У1..Јествовэо у Qснивању :и .ращу прве 

Тех'ничарске дружине оу Србији 11 првог 
Београдског певач;к·ог друштва. Био је је
дан .од чланова ПОЗОРИШRОГ одбора, који је 
у юратком року ·спровео подизање Зflраде 

НародН'ог ПQзоришта у Беолра;цу. Сем тога, 
био је jeд3IН ОД најстаријих чланова одбора 
l{'оларчево,г фонда, као и члан Одбора Д:ру-
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Тех1t'tt'Ч.КU сни.м.ак (основа u два UЭ2л.еда) сnо
.м.еника Е.м.'Нл.uјана Јосu)ювнliа па 2робљу у 
Сокобањu (Технu'Ч.кu сnu.м.uл.а д. Ћурuh-За.\ю-

.ао 8. Х 1967. ',Ј 

Dessin technique ие plan de tondation et deux 
v ues d'(НE?vation) du monument funer aire d'Em'i 
Нјаn Josimovi~ аи cimetiere de Sokobanja (ехе-

cute рат D. Duric-Zamolo [е 8 octobre 1967) 

20' 

ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ ЕМИЛИЈАНА ЈОСИМОВИЋА 

Сnо.м.енш<: Е.м.ид:u.јана JoCtt.~oettka па 2робљу у 
Сокобаљи. (Снимил.а д. Ћурuћ-За.м.ол.о 8. Х. 

1967. ,.) 

Monument tuneraire d'EmПijan J osimovic аи 
cimetiere de Sokobanja (photographi.e prise рат 

D. Duric-Zamoto le 8 octobre 1967) 

штва за помагање и IВ'аспитање сироТ!не и 

напуштене деце. 101 Као један ОД старијих, 
ПОШТlQва-них професора, изабран је за пред
седника Одбора за прославу одласка у пен
зију првих професора виших школа. 

О lНеким Ј ОСиМОВићевим јавним и др у
штвеним делатн.ОСЂима може се дамас и по

себно говорити, што ОВОМ приликом и 

ЧИНИМ. 

СpnС1СО у'Чен.о дpi.Јштво 

М. Ћ. Милиhевић је у Јоси.мови.ћеВОј 
биографији крат,к,о записао ЏЈ;а ј е био члан 

Српск,ог учен-о.г ДРУШ'I1ва. Због тога сам у 
томе правцу oQбаВlИла пробна истражив·ања 
и утврдила, да би се о Ј ОСИМОВИћеБОМ раду 
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у о'вој институцији "Могло посебно говорити, 
rnри 'чему би требало ИЭВРШИ'Dи обимнија 
истраживања и У Архиву САНУ и у .Ака

демиј.ин'Им изда.ншма 'и на ,дру,гим местима, 
Ш'IЮ не улази у -D'к\вир ,овога ,ра,да. 

Приликом ових исrnитивања, утврдила 
сам да је Јосимовиh већ 1852. ГО1диrне био 

редо1ЖИ члан ДРУШ'I1Ва орб.ске словесно
сти1ОZ , .основаног 1842. Вероватно да је Јо
симовмh rrюста.о 'Члан ДРУШ'I'в,а 'срБDКе сло
весiНОСТ1И са ОСНЈ1вањем 'Одељења за "при

РОДОСЈЮвне и математичке науке", :кпје !ра
ниј е није ПОС'I'ојал'о. 

Пошто је YKWНYTO 1864. ЛОДИ1не, неколико 
ме:сецм касније замењилoQ га ј е НОВООСјН>()вано 

Српско учен.о друштво, чмји је jeдalН .од че
тири ,одсека био и одсек "за науке природо
словне и матема.тич'ке". TaКlO се и Е. Ј.оеи
мо:виh нашао .међу првим члановима .овога 
одсека, ,као редовни члан, заједно са ј'ОIII 

сещ·ам lНауч:ника. 1О3 Већ следеhе ГОјЦине Ј 0-

симовиh је эаменик председника OoЦceKa;lU4 
из 1868. године сачувана је рецензија Еми
лијана Јооимовиhа о раду Д. СтојаНОlВиhа: 
"Теор.ија !Најмањих кв.адрата",105 што све 
сведочи ,о интензивној активн'ОсЂИ Ј,о;симо
виhевој у ,овој високюј институцији. 

Када је 1886. године УКИЈНУЂО Српско 
учено друштво и 'основана Српска rкpaљeB
ска академија, Јооимовиh тада већ није 
Ж!J1IВео и деловао у Београду, тако да је 
увршhен у почасне члансте СКА, што је 
остао све до ,своје смрти, :юа.да је Годишњак 
СКА ДO'iНeo његову биографију.l06 

ТеХ1{uчарска дРУЖU1{а 

Занимљива је,а и значајна за оцену Јо
симовиhеве делатно.сти на културном: р'а

ЗВОју Орбије, ЧИЊ6ница да је био iИ јеiдап 
ОД чланов<а" оснивача првог удружења људи 

који су радили на пољу технике Србије, 
ТеXlничарс.ке дружище, каюо се овакво 

у\дружење онда називало. Он је свакако 
био и најакТИ'внијlИ у овој акцији осиивања, 
јер г,а налазимо као првоrЮЂПИсаног на 

позиву "за са'ставу Техничарске дружине" 
и први је председник HOBOOCHOBaiНoг y~py

жења. 1О7 

ОсниваЧ.ка окупштина Техничарске дру
жине ощржана је 3. фебруара (21. јануара 
по старом календару) 1868. год.ине. Када је 
објаlВљен позив за у-ч:лањење у Д1РУШТВо., 
вла.ст је већ била одобрила рад ТеХlНичар
ске ДРУЖИlне iИ њен С1'атут. Оснивачи су у 
тексту позива, КЈОји је одисао одушевље

њем и еланом, конста'Говали напредак тех

нике у XIX веку, али и заостало,ст Србије, 
чији је узрок свим,а добро познат. Они су 
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поз,вали овоје будуhе ЧЛМiо.ве \Ца се окрену 
будуh:ност<и, .ако желе Iда земљ'а достигне 
ниво оних народа, који 'су имали срећу да 

се у миру развијају. "Ћреба да се братски 
загрлимо, да се својски посла латим.о, да се 

ПОЖУРИIМ:О да се .оно 'НаЈКНади, што. је ху
дом прошлошhу изтубљ'ено. Х.аће се Боље, 

х'оће се труда, хоће се доста времена, xone 
се доста, доста раденика." Осн.ивачи су 

били свесни да \Се само У'друженим ращом 
може постиhм жељени циљ. У име 25 чла
њова-ОСНИ1Вача ПОЗИiв су потписали: "Јоси
мовиh, Јов. К. Ристиh, К. Алк,овиfi И Дими

трије Стојановиh." 

Оснмв,ачки саСТаЈнак је заказан у проС'Го.
риј ама Велике шк,оле, али \већ на []очет.ку 
наступиле су тешкоhе тех:ничке природе, 
чије решавање показује ЈаСИМ<ОlБиhеву 

упорност у спровођењу навина у Орбији. 
Догодило ,се да је 'За ис'Го време и место за
к-аэало свој ГЛЭlВни годишњи cacTalНЉK Срп
сюо учено друштво. Ј,осимовмh је тада 

платио приватни оглас у "Српскњ.'VI новина
ма", где је објавио .да ,се из поменутих ра
злога Оонивачка скупштина Тех:ничарске 
дружине помера эа ис'Ги ,дан по подне. 1О8 

На оснивачкој ску;пштини y,oBodeH је 
Статут Друштва, чији .су lПо.ТIПУ1НИ текст 
биле донеле "Српске новине" од 11. јануара 
1868. године. Глarвни разлог за оониrвање 

Друштва, према C'I'aTYTY, био је "РЩЦИ уса
вршавања и бржих раШИра'Вања теXlЊИЧКИХ 

знања у Орбији, а са њима 'YIпаредо зан,ата, 
трговине и iИндустрије." Ња 'СкупштИlНИ је 

изабрана прва управа ДруЖ'Ине. За пред
седника је изабран Бмилиј·ан Јосимовиh, 

свакако најзаслУжtНlији за оонивање дру
штва. Изабрани су, затим, потпредседник, 
секретар, благај'НiИК и још дв>а члCtlНа који 
ће Друштво заступати пред властима. До
Г·ОЋорено је да ,се састанци одржаЂаЈју два 
пута месечно, а Iда главни вид рада Дру

Ш'I'ва буду јавна Пiредаваља, која ће техни
ку приБЛИЖЈити широј ј авњости . Дру,штво 

је на почетку имало 35 редовних чланова. 
О д:аљем Iра'ду ТеХ!нич,арске дружИ!не по

стоје подаци оамо за 1868. ГОД1ИНУ, lКaдa су 
"Српске новине" кра'l'К'О ·оба'вештаlВале јав
ност ,о раду и састанцима ДРУШТ1Ва. Дру

штво је састанке одржавало. у Реалци, јер 
није могл'о \Да добије 'IIроС'горије у Капет,ан
-МлШ'ИНом здању.l09 

Беоzрадско nевач%о дРУИLтво 

Од интереса је у овом 'Раду забележити 
и Ј осимо'виhев'У а.КТИlвност у БеО~РalДСКОМ 
певачк,ом друштву, шт.о, пре овега, :показује 
заинтересованост и за :музику у његовом 



широком културном д'ијапазану. ЕМИЛ'ијан 

Ј оси.мовић је члан-оснивач Београодског пе
в-ачк,ог ДРУШ1'ва, основаног 2. јану.ара 1853. 
године, израсло г 'Из једног добровољног 

ХО'ра ·С Миловуком на челу. Према сачува

ним подацима, ЈОСИiмО'виh је аутор првог 
одобреног Сl'атута Друштва. Статут се сэ

cтo~ao .од нек·олико чланова, <а по њему 

ГЛа13Ю1 цИЉ ДrpУШ'l1Ва је био "забатвэ i'И ме
ђусобно у)ЮИ'вање и обуча'Вање у музици". 

Каже се да је ЈосИ'М'овиh TeKrCT Статута 

лепо 'Исписао на једној С'Dра'Ници и уК'расио 

га цртежима. 

у поче1'КУ, Друштво се састајало и пе

вало песме углавном на немачком језИй{У, а 

ређе на францусюом, под управом юоровође 
Миљовука. Касније су песме превођене на 

српск;и језик од чланова Друштва, па је и 
на томе плarну забележена Ј ОСИМОВИћ€oва 

активно,ст. Сачуван је lПодатак да су се у 

превођењу нај<више истицали: Емилијан Јо

сим.овиh, Љуба НеНадовиh и Јова Илић. 
См.ат.ра ,се ,да је избор пеОЭЈМа K10je су се пе
вале, био д.оба:р, а да су неке биле и доста 

тешке. 

Овак.ва оитуација у Друштву трајала је 

десетак [юДИна, после чега је ПО'lео да про
дире наро:щни пра\вац, :који се учврстио ДО

ласком Корнелија СТalНк·авића у Београд, 
] 863. године. СтанкоСВИћ је постао члан 

дРУШ'I'lВа , а убрзо и његов хоровођа, уме
сТ1й Миловука. Тада је з·а ГJlреДСf'.ДНИlка (у 

оно време директора) Друштва изабран 

Емилијан Јосимовиh, који је на тој АУЖНО
сти остао до 1865. године. Према оачуваним 
подацима, ЈосимовИћ је .остао члан Дру

штва до 1870110 

У а'рхив'И Београдског певачког дру
шwа, која се ЧУ'Ва У Па'l1ријаршији , сачу

вама је диплома \додељена 1883. ГO~He 
Емилијану Јосимовићу, члану-.ос.нивачу, 

приликом прославе трwдесеЮЈ10д'ишњице 

осНИ'Вања БеОI"lpадеког :певачког друш'ГВа. 
Њен текст гласи: 

Овоме члану оснивачу 

Г-ну ЕМИJfијану ЈосmЮВИћУ 

Београдск,о певачко ДPYllI"ГBO 

у Београду, 10 фебруара 1883. год. 
Број 16 

Деловођа 

Ћ. М. Станојевић" 

прилог БИОГРАФИЈИ ЕМИЛИЈАНА ЈОСИМОВИЋА 

Одбор за прославу nе1iЗUО'н,uсања првих 
професора 

Пред к.рај своје активне .службе, као 
ректор Велике шк.оле, ЈосимовиЋ. је оди
грао још једну занИiмљиву уло.гу у .најеми
нентнијем юруту тадашњег ДРУШ'ru3а у об
ласти проовете, науке и културе. Био је 
председник Одбора, који је имао још пет 
чла:нов-а, и који је требало да ,спроведе у 
живот о~луку О свечаној прослави одласка 

у пензију првих -орпск<их [Ilрофесо,рэ, Iп,рема 
НОВО':\.1 Зак,ону о пензијаlма. 111 

Свечаност је одр:ж,ана 11. јануара 1875. 
године (по старом Iкалендару) у просторија
ма "Грађанске касине". У пензију ,су одла
зила два професора, а свечаности их је 
присуствовало четрдесет. Био је присутан и 

министар просвете. Овечану 'беседу је одр
жа,о Ђорђе МалеТИћ, после чега је Ј.оси

м·о.виh ([]редао СЛЭlВљеницима алБУlме с фо
тографијама свих ,присутних професора. На 

к.р.а,ј у првога дела ювечаности одржао је 
"беседу" архимандрит Сава Јовшиh, један 

·ОД двојице професора кој:и 'су одл'а-зили у 
пензију. 

Други део tПРОСЛа!Ве би{) је ,свечаwи ру

чак, .на .коме је одржан веli.и број здравица. 
Прву здравицу, » ,под'Иnнуту у здра'Вље кне
жево", одржао је Емилиј.ан Јосимовиh, који 
ј е, између осталог, 'Рекао 'и следеhе: 

"Господо! У прилици као ова, где се ра
досни ,оабрасмо да заједно просла-вимо прву 

примену једног за 'нас и на'ставн:ички ред 

толико знаменитога з~кюна, коме би пре са 
осеhајима нај-веће захвалност-и заХЋалил.и, 
него ,нашем Оветлом 'и милом Г.осподару, 

под чиЈом владом ту прилику доживисмо, 
И У .њом iНaM је ујамчено ОС'IЧ3'8Јрење још дру
гих благодет.них заюона 'и у,станова, па јед
НО'М и О'стварење наших најтоплијих жеља 
и најл€!Пших \Нада, IЊОјима је .Сј3Јјна мета: 
ва'сюрснуhе велике, ја,ке и слэ!вне Србије. 
- у здрЗ!Вље дакле, нашега ~ооподара ... 
да cpeh!нo и славно заврши свој вла:цалачки 
задатак, .на свима .пољима свог IДржа'Вног 

ра·да, а пре свега на пољу просвете, која је 
први и најглавнији услов за напредаlК, бла
г.остање и праву славу народа."112 

Говор оди-ше радошhу Емилиј ана Јоси
МОВИћа што ј е о:вакав ПРЗl&ичЭЈН за:к::ан сту
ПИО' на снагу, иза, чега се юрила и њeгolВa 

жеља да .се 'О'ВИ'М зэ.IК'ОНОМ користи И сам, 

после '[I()ликих ГОДИlНа 'ИсцpnљујУlhег рада. 
Три године касније ова Јосимоsиhева жеља 
била је и испуњена. 
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QUELQUES APPORTS POUR LA BIOGRAPНIE D'EMILIJAN J OSIMOVIC 

Divna f) uric-Zamolo 

ЕтШјап J osimovic fut ипе personnalite јт
portante dans l'histoire сиltш'еllе de lа Serble 
аи XIXt: siecle. 11 est пе еп 1823 а Stara Molda
уа еп Roumanie. Son реге etait оНјсјег dans 
l 'armee des Confins mШtаiгеs. C'est aussi еп 
Rouma nie qu'il а fait ses etudes primaires et 
secondaires, mais c'est а Vienne qu'H а acquis 
ses diрlбmеs de technique et de phi1osophie. Il 
at-rive еп Serbie еп 1845 ои il devient аиss itбt 
professeur аи Lycee (1а plus haute есоlе еп се 
temps- la еп Serble) de Belgrade. Josimovic а 
passe toute sa vie active соmmе professeur daHS 
les ecoles. I1 а fait des cours de differentes 
branches techniques dans toutes les hautes 
ecoles de Serbie, а l'tcole d'artillel'ie, lе Lycee 
et lа Gl'ande есоlе (future universite). 11 fut ип 
moment l'ecteur а lа Grande ecole. Il а pris sa 
retraite еп 1878 et quitte Belgrade. Le reste de 
ses jours il les а passes еп province et est mort 
а Sokobanja еп 1897. 

Dans I'introduction де cet a r ticle nous avons 
brievement expose le resultat des etudes fa ites 
sur lа ује et l'oeuvre de J osimovic jusqu'a рге
sent, Quoiqu'i1 ait passe toute sa v ie uniquement 
еп serv ice dans l'education н est reste le plus 
соппи раг ses travaux sur lе рlап de l'ате
nagement des voies publiques а Belgrade. C'etait 
le pl'emier рlап qu'on a it fait еп Serbie apl'es 
sз delivrance des Turcs. Josimovic а fai t lе рlап 
du centre de Belgrade alors entoure d'un fosse 
depuis longtemps сотblе, еп 1867. Le centenaire 
de се pl'emier plan а ete соmmетоге еп 1967 ct 
а cette occasion ине гие de Belgrade а ete аррсlё 
de son пот. 

Dans lа premiere рагНе de cet article nous 
avons decrit lа ује de famille et lа ује publique 
de J osimoviC. Nous avons trouve plusieurs faits 
et evenements qui vont completer lа biogra phie 
de Josimovic. Entre autres choses nous nous 
sommes оссире des ses ancetl'es сотmе de ses 
descendan ts. Nous avons aussi decrit le топи
ment fune rail'e de son tombeau qui existe tou-
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jours а Sokobanja. Nous avons donne de тете 
lа liste de toutes les activites tres d iverses dont 
s'etait оссuре Josimovic pendant sa ује. 

Раг lа suite nous avons expose ses activites 
еп tant que professeur qu'i! est rc::ste tou te sa 
vie, Се sont sans doute les plus importantes. 
Роиг ses cours il avait ecrit de потЬгеих livres 
de classe et d'etudes sur differentes mаШ~геs 
dont plusieurs ont ete les premiers а etre publies 
еп Serble. Nous avons рагlе avec plus de details 
d' un де ses livres d 'etudes, i1 s'agit de son Cours 
de mathematiques superieures еп trois volumes. 
Dans l'in troduction de се Нуге Н expose ses рго
pres idees et poin ts de уие. А рю·t son travail 
assidu аих ecoles il а fait епсоге plus pour l' edu
cation de ses compatriotes. Il а fa it faire les 
etudes поп seulement а ses trois enfants mais 
aussi а, de потЬгеих parents е! тете а des 
E!tudiants pauvres. Un cer tain temps Н avait еи 
sa p1'opre есоlе privee. 

Ensuite nous avons apporte quelques пои
veaux faits concernant ses travaux sur lе plan 
de Belgrade. 

А lа fin nous avons РЮ'lе de lа vie publique 
de Josimovic, plus particulierement де ses асН
vites dans les mШеuх cultu rels de son epoque. 
Tres t6t il est devenu тетЬге de lа Societe des 
savants serbe ои Гоп а ри constater sa gгande 
activi te. L'Academie serbe des sciences ayant ete 
fondee Н est devenu son тетЬге d'hоппеш'. Il а 
pris ипе рю't active dans lа fonda tion du Сегсlе 
des techniciens ен Sel'bie qui deviendra plus 
(агд lа Societe des ingenieurs et technic iens. Son 
premiel' president fu t J osimovic. Il а ete aussi 
ип d es fondateu1's de lа Premiere chorale де 
Belgr'ade ои il s'est fait remarquer раг ses t1'a 
ductions еп vers serbes des chansons еп langue 
et rangere. Et роиг terminel' Josimovic а ete UЛ 
des membres du comite РОШ' donner le banquet 
d'adieu аих premiers professeurs de lа Grande 
есоlе mis еп retraite. Apres quoi i1 а pris lu i
тете sa 1'etraite, 




