
НЛТЛЈ1ИЈА JAM LI, ДИПЛ. МЕТЕОРОЛОГ Г(н)ишн*ак i pa da Eeoipada 
kh~: XXXVIII -  m i .

МЕТЕОРОЛОШКА И ACTPOHOMCKA ОПСЕРВАТОРИЈА У 
БЕОГРАДУ TOKOM ПРВОГ СВЕТСКОГ PATA

Астрономска и метсоролошка опсерваторија 
y Бсограду основана je 1887. голине. У почетку 
je радила y изнајмљеним проеторијама, да би ce 
1891. године уселила y зграду специјално пројск- 
товану и изграђену према потребама споје делат- 
ности, y којој je и данас.

Зграда ce налази на југозападном крају Бсо- 
града, на узвишици западног Врачара. To je јед- 
носпратна кућа са сутсрсном, високим партсром, 
спратом и мансардом. Па крову je тераса, са плат- 
формом за метеоролошке инструменте.

Почетком века y сутсрену су биле собс за 
млађе сараднике, радионице и просторије за 
смеиггај разног матсријала. У партсру je био стан 
за управника, мала управникова радионица за ме- 
теоролошке и астрономскс инструменте, учиони- 
ца за предавања и библиотека. На првом спрату 
су ce налазиле, као и данас, каниеларије и про- 
сторије са инструментима. Опсерваторија je већ 
y то време поседовала телсграф и телефон, што 
je било неопходно да би ce редовно обављала 
међународна размсна мстеоролошких података.

Дуги низ година je Опсерваторија радила y ок- 
виру Велике школе, касније Универзитета, као лсо 
Кателре за астрономију и метеорологију и y њој 
су праксу обавл>али ђаци и студснти. Неки од њих 
су касније постапи хонорарни сарадници y Опсср- 
ваторији на пословима метсоролошких осматрача, 
a као надокнаду за тај рад су добијали хонорар и 
смештај y опссрваторијским просторијама.

Оснивач и управник Опссрваторије био јс 
Милан Недсљковић, рођсн y Београду 1857, где 
je и умро y дубокој старости 1950. године. Велику 
школу je завршио 1876. године као најбољи ђак 
генерације. На н>ој je наставио ла ради као про- 
фесор математике и доцент физике. Ол 1879. до

1884. годинс борави y Паризу на специјали- 
стичким студијама из астрономије и метеороло- 
гије, a no повратку бива изабран за професора 
из тих предмста на Всликој школи.

ПОЧЕТАК ПРВОГ СВЕТСЖОГ РАТА

Када je јула 1914. године започсо први свет- 
ски рат, на мссту управника бсоградске Опсер- 
ваторије налазио ce проф. Милан Недељковић. 
Всћ на самом почетку рата били су мобилисани 
осматрачи и управников помоћник проф. Дра- 
гиша Марјановић. Пошто Милан Недељковић 
нијс добио никаква поссбна нарсђсња, самоини- 
цијативио je остао да чува опсспваторијскс ин- 
струмснте, архиву и библиотеку.

Зграда Опссрваторије ce y то врсме истииала 
на узвншици западног Врачара, са терасом на 
крову одаклс ce пружао поглед свс до ушћа Савс 
y Дунав. Због тога je управник 11едељковић, да 
не би дао повода аустроугарској војсци за бом- 
бардовање, закључао врата која воде на кров. Та- 
ко су и одатле престала метсоролошка осматрања 
која су ce и онако већ од почстка рата вршила 
y смањеном обиму и уз честе прскиде.2

Милан Недељковић јс одлазио из Београда 
само на краће време, када јс крајем јула *1914. 
евакуисао своју породицу y Ваљсво, затим током 
новсмбра и лецембра исте године када je ишао 
на Сувобор код свог сина ђака поднаредннка, и 
службено y фебруару, априлу, јулу и септсмбру 
1915, када je одлазио y Пиш до благајника Уни- 
псрзитета ла би наплатио рачуне Опссрваторије^ 
која je y то време била универзитетска установа.

Аустријанци су ушли y Опсерваторију већ за 
време првс окупације Београда крајем 1914. го-
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лине. Тада су боравили y ђачким становима при 
Опсерваторији, док астрономскс павкљонс, собе са 
инструментима, библиотеку и схталс просторијс 
нису дирали. Тако je пскле њиховог олласка све 
остало на свом месту, ништа није било ни упро- 
пашћено ни однесено.4

По њиховом повлачсњу, Недељковић ce вра- 
тио y Бсоград почетком јануара 1915. У Опсер- 
ваторији je остао све док 25. ссгттембра 1915. ор- 
донанс команданта одреда одбране Београда није 
донео писмену поруку да ce join y току дана ева- 
куише. Напад аустријске војске je већ био почео, 
a бомбе су падале и на 50 m од Опсерваторије 
јер je био бомбардован крагујевачки лрум који 
je пролазио y нспосрсдној близини.

11апустивши Опсерваторију, остављајући при 
том своје и државне ствари y њој, Милан Недељ- 
ковић je отишао до породице y Ћуприју, a одатле 
уз помоћ једног Чеха који je радио y фабрици 
шећера, колима кренуо 23. октобра 1915. прво за 
Александровац, Јошаничку бан>у, Рашку, Митрови- 
цу и Призрен, a затим 9. новембра заједно са војском 
пешице за Пећ, Рожај, Беране, Подгорицу и Ска- 
дар.

Недељковић јс намсравао да отпутује y Париз 
и да отпочне рад y тамошњој Опссрваторији, где 
je на почстку своје каријере провео три године 
усавршавајући ce y Астрономској школи париске 
опсерваторије, y Метеоролошком институту 
Француске и y Опссрваторији y Парк Сен-Мору. 
'Гакође му je била намера да истовремено буде 
дописник једнс од париских новинских редакци- 
ја, где би писао извештаје о рату и страдању 
српског народа. Међутим, y Скадру ce на захтсв 
министра за војску прихватио израде новог 
српског речника шифара за војне потребе, који 
je радио целе 1916. и већи дсо 1917. године, тј. 
до краја октобра, када сс всћ налазио на Крфу 
где je био отишао са Војним министарством.'

Када je завршио са овим послом, и даље je 
желсо да оде y Париз. Међутим, плата коју je 
примао нијс била довољна да подмири трошкове 
боравка, a како сам Недељковић пише „новинар- 
ству париском није било више до српских невоља 
и несрећа, већ до њихових."8

ову категорију станица. Станица je бсз прскида 
радила од 1. јануара 1916. до 30. септсмбра 1918. 
године, када je почело повлачење окупатора.

Особље Опсерваторије су y том периоду 
чиннли припадници ауетроугарске војске. За управ- 
ника je био поставл>сн униперзитетски професор 
Виктор Конрад, док су као осматрачи радили Ри- 
бинг (Ribing), Ешлер (Eschlcr), Фишл (Fischl), Це- 
риан (Zerian), Шулис (Schulze), Фхурх (Fhurch), 
Всгрихт (Wegricht), Кермер (КОппсг), Фуртенбахер 
(Furtenbachcr), Ковач (Kovacs).10

Лневннци осматрања су штампани на не- 
мачком језику, a они ce и ланас налазе и користе 
y Метеоролошкој опсерваторији Београд.

Окупацијска војска je била смештена y па- 
пиљону за ђаке и послугу, лок су y нсколико про- 
сторија биле донете књиге и лруге ствари из 
Ссизмолотике станице на Ташмајдану.11

Списак радника Лстрономске и метеоро- 
лошке опсерваторије за врсме окупације током 
Првог светског рата12:

1. Victor Conrad
2. Ribing
3. Fschler
4. Fischl
5. Zcrian
6. Schulze 

Fhurch
7. Wegricht
8. KOrmcr
9. Furtenbacher
10. Kovacs
11. Capa Вуко- 

сављевић

управник
осматрач
осматрач
осматрач
осматрач

осматрач
осматрач
осматрач
осматрач
осматрач

I
I
I

VIII
II

VII
X

XII
III

VII

1916—IX 1918 
1916—IX 1918 
1916-1V 1917
1916-1 1917
1917—XI 1917

1917—IX 1917 
1917—IX 1918
1917—11 1918
1918—IX 1918 
1918-1X 1918

спремачица I 1916—IX 1918

РАД ОПСЕРВАТОРИЈЕ У ОКУПИРАНОМ 
БЕОГРАДУ

Бсоград je no лруги пут окупиран октобра 
1915. годинс, али рад y Опсерваторији je настав- 
љен тек 1. јануара 1916. године. Назив станице 
je био K.u.k. Luftfahrttruppen, K.u.k. I-eldwettcrsta- 
tion Belgrad (К.у.к. ваздухопловне трупе. К.у.к. 
пољска метеоролошка станица Београд).*

Током окупације спровођена су само метео- 
ролошка осматрања no програму предвиђеном за

Натпис па вратима каписларијс упраппика 
Опсерваторијс

Пре првог светског рата Виктор Конрад јс био 
пр(х|тесор метеорологије на Универзитету y Чер- 
новцима, главном гралу аустроугарскс покрајине 
Буковине. Када су Руси освојили тај грал, Конрад 
одлази y Беч. Годину дана касније, када je аустроу- 
гарска војска освојила Београд, Војна управа оку- 
пиранс Србије ra јс поставила за управника Мс- 
теоролошке опсерваторијс y Београду11 (сл. 1).
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Радећи као управник Опссрваторијс, Виктор 
Конрад јс на основу опсерваторијске библиотскс, 
богатог архивског материјала, дневника метеоро- 
лошких осматрања и таблица обрађсних подата- 
ка, написао прву студију о клими Србије.

1. Beüriige zu einer KUmatographie von Serbien, (При- 
лози климиттрафији Србије), Silzungsbcr. d. Kaiserl. 
Akadcmic der Wissenschaftcn in Wien, Mathem -natunv. 
Klasse, Abt. lia, 125. Band, 10.1 left, Wien 1916,14

a затим и слелеће радове:
2. Taglicher Gang des Luftdrucks zu Belgrud, (Дпев- 

ни jtod ваздушнсп притиска y Beoipady), Mcteo- 
rologische Zeitschrift, 1917.|S

3. Beitrage zu einer Klimatographie der Balkanlânder, 
(Прилози климатспрафији lшлканских земаља), 
Ôsterreichische Staatsdruckcrei, In Kommision bei Al
fred Holder, Wien 1921.16

Захваљујући Конрадовом великом интересу 
за науку и олносу према послу, библиотека и ар- 
хива су током рата остале са скоро потпуно 
сачуваним матсријалом. Виктор Конрад je про- 
тсстовао када je приликом повлачен*а војека 
почела да одноеи астрономске и метеоролошке 
инструменте из Опсерваторије, али војна наредба 
je гласила да ce све мора однети.17

После рата Конрал није могао да ce врати на 
свој ранији положај y Черновцима, јер je raj град 
ушао y састав Румуније. Зато je остао y Бечу, 
залржавши ранг и плату аустријског профееора 
универзитета. I Io, пошто je био Јеврејин, није могао 
да добије катедру већ je ралио као урсдник угледног 
часописа »Gerlands Beitrüge zur Geophysik«.

HACTABAK РАДА ОПСЕРВАТОРИЈЕ ПО 
ОЛЛАСКУ ОКУПАЦИЈСКИХ 
АУСТРО-УГАРСКИХ ТРУПА

Спремачица Capa Вукосављевић je цео рат 
провела ралећи y Опссрваторији и не напушта- 
јући je ни y најтежим тренуцима. Остајала je и 
1914. и 1915. године када je Милан Недељковић 
одлазио на пут из службених или приватних ра- 
злога, a радила je и током аустријскс окупације. 
Милан 11едељковић je са њом био y сталном кон- 
такту и лок je боравио на Крфу. Старао ce да 
јој ce шаље помоћ од 60 динара месечно, колико 
je износила њена плата. Она га je извештавала
о Опссрваторији, a он јој je поручивао да јс не 
оставл>а. Тако je Capa Вукосављевић лочекала и 
ослобођење y Опсерваторији.19

Нажалост, неки од службсника Опсервато- 
рије нису дочекали крај рата. Драгиша Марија- 
новић, млали помоћник Милана Недељковића, 
погинуо je као наредник, a погинуо je и вишсго- 
дишњи осматрач Ђорђе Поповић. Нссрећа je за- 
десила и две калкулаторкс Опсерваторије. Једна 
ce разб<1леле од плућног катара, a друга je 
доживела породичну ^трагедију јер су јој погину- 
ли муж и три брата.21

Списак службеника Опсерваторијс који су 
радили до почетка првог светског рата и no ње- 
говом завршетку:

1. Милан Недељковић управник 1887-1899, 1900-1915, 1919-1924
2. Драгиша Маријановић ђак-осматрач 1893-1898

хонор. асистснт 1906-1914
3. Ђорђс Поповић ђак-осматрач 1893-1895, 1910-1914
4. Босиљка Красици калкулант 1901-1910, 1919-1935
5. Ангелина Киклић калкулант 1904-1909, 1920-1938
6. Мирко Рашовић ђак-осматрач 1906-1910, 1919-1921
7. Радош Шћепановић ђак-осматрач 1907-1914, 1920
8. Драгољуб Миливојсвић ђак-осматрач 1911-1914
9. Милорад Лазаревић ђак-осматрач 1912-1913
10. Р.С. Панчић ђак-осматрач 1913-1914
11. Добросав Чедић ђак-осматрач 1913-1914
12. Милан Тепавчић ђак-осматрач 1913-1914
13. Милица Илић ђак-осматрач 1914-1915
14. Др Јан Крчмар асистент 1914, 1921-1923
15. Лрагутин Рибинг осматрач и 1916-1918

калкулатор 1920-1932
16. Сара Вукосављевић спремачица непознат период

Приликом евакуације из Бсограда Аустријан- 
ци су Опсерваторију предали Општинском суду, 
y присуству пркмф. Светозара Зорића 25. октобра
1918. Том приликом су запсчаћснс све пр<кторије,

осим једне y сутеренском делу главне зграде, a 
кључ je предат проф. Зорићу. 1

Кала ce Нсдељковић 24. фебруара 1919. го- 
динс вратио са Крфа y Бсоград и отворио Оп- 
серваторију, осим библиотске, све остале просто-
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ријс су биле y всликом нерелу. Окупацијска вој- 
ска je чак некс ^просторије y павиљонима прет- 
ворила y штале.“

Ол метеоролошких инструмсната нијс нитта 
остало, ни једног барометра ни тсрмомстра, само 
сс залржао y метсоролошком кругу јсдан ветро- 
метар. Све су по војној нарелби однели Аустри- 
јанци.23

Лстрономски павиљон, који сс налазио y пар- 
ку Опссрваторије, био јс руиниран као и инстру- 
мснти y њсму, меридијански дурбин и азимут.-4

Да би сс Опсерваторија i u t o  бржс оспосо- 
била за рад, Нсдељковић сс обратио 30. априла
1919. министру просвете да прослсди молбу 
бсчком Централном Мстсоролошком институту 
да врати однете инструмснтс и налокнади упро- 
пашћснс, a ако није y могућности да да нске од 
својих. lia  ову молбу праћсно je само нсшто мало 
справа. Зато ce Нсдсљковић понопо обратио 28. 
септембра 1919. молбом за попраћај и налокнаду 
инструмсната. Да би ово било што брже спро- 
ведсно, a сматрајући да je и њсгова дужност да 
учини највише што може, Недел>ковић je намс- 
равао да лично оде y Веч до директора Централ- 
ног метеоролошког инетитута и бечке Зпезлар- 
ницс и покуша да на лицу места нађе опсерва- 
торијске инструменге, y чсму би му помогао Вик-

П А П О

I M. 11сдсЛ)Ковић, ИлпеипТшј Опсероаторије м 
loduue 1919-1920, 1921-1922. и 1923, Пеоград 1924, 
стр. 1">

“ Исто, стр. 1

3 Исто, стр. 1

4 Исто, стр. 1
5 Исто, стр. 1
h Исто, стр. 2
7 Исто, стр. 2
N Исто, стр. 2
4 Потпун назив стаиицс je лат на основу полатака 

из метеоролоптких дпсвника осматраља вођсиих y бео- 
гралској Опсерваторији за врсме окупације током првог 
свстског рата.

1(1 Списак осматрача je сачињеп иа оспову њихопих 
потписа y метеоролошким лпсппииима осматрап>а, јер 
према прописима метеоролошкс организације осма- 
трачи су дужни ла ее потписују сваког лапа када су y 
служби.

II М. Недељковић, Ишсштај Опсерваторијс, Пео- 
град 1924, стр. 2

1 Табела je сачињеиа на оспову података из ме- 
теоролошких дневника осматраи>а вођсних y београл- 
ској Опсерваторији за време окупацијс током првог 
светског рата.

тор Конрад, a профссор Хан би га подржао да 
му уместо упропашћених инструмената булу по- 
зајмљени испрапни. Тако je Недељековић упутио 
молбу министру просвсте 12. марта 1920, да му 
ce за трошковс овог пута и боравка одобри сума 
од 2000 динара сматрајући да то није пелики из- 
нос с обзиром ла je требало ла тражи надокнаду 
за инструменте који су y то време предели 200
000 динара. Пошто ову суму за пут није добио, 
11едел>ковић није могао ла оде y Беч па закључује 
y досијеу Опсерваторије № 167 од 25. јуна 1920. 
године упућеном министру просвете, ректору 
Универзитета и декану Философског факултета. 
„Десило ce нашом крипицом да Опсерпаторија 
није повратила свс своје инструменте и својих 
метеоролошких стација."-5

И поред овог трснутног неуспеха, Недељко- 
пић налази начин да обнопи рад y Опсерпаторији. 
Неколик'о пута je путовао y Висбален, где je био 
смештен центар за рспарацију, и успсо je да обез- 
беди суму од 600 000 америчких долара. Тим ноп- 
цем je одмах код најбољих фирми набавио астро- 
номскс и метеоролошкс инструменте и осталу 
опрему. Тако je y релатипно кратком премену по- 
ново опремљена Опсерваторија a и мрсжа метео- 
ролошких станица која je била под њеном јури- 
сликцијом.26
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13 М. Милапковић, Успоменс, дижиаљаји, ca.viatea 
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ил 1909-1944, СЛНУ, Београл 1952, стр. 218
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град 1924, стр. 2
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МЕТЕОРОЛОШКА И ACTPOUOMC KA ОГ1СЕРВАТОРИЈА У БЕОГРАЛУ

Natalija Јапс

METEOROLOGICAL AND ASTRONOMICAL OBSERVATORY IN BELGRADE DURING 
THE FIRST WORLD WAR

When World War I started the Meteorological and 
Astronomical Observatory in Belgrade was headed by 
Prof. Milan Ncdeljkovié.

The Austro-I Iungarian army stayed in the Obser
vatory for a short while during the first occupation of 
Belgrade in 1914. In Octobcr 1915 the meteorological 
service of the occupying forces was again stationed in 
it. Beginning with January 1916 the K u.K  Luftfahrttrup- 
pcn, K.u.K. Fcldwetterstation Bclgrad (Ku.K. Air For
ces, K.u.K. Field Meteorological Station Belgrade) star
ted working. The station was functioning without inter
ruption until September 30,1918 according to the pro
gram foreseen for stations of this category. Daily written 
records of weather obscrvingswerc published in German 
and they have now been housed in the Meteorological 
Observatory in Belgrade.

ITie director of the Observatory during the occu
pation was university professor of meteorology Viktor

Conrad, Jew by nationality. During his stay in Bcl- 
rade Prof. Conrad wrote the first studies of clima
tology in Serbia on the basis of archival material 
and processed documents: »Contributions to the Cli
matology of Serbia«, »Daily Fluctuations of Atmos
pheric Pressure in Belgrade« and »Contributions to 
the Climatology of the Balkan I^nds«.

When the occupying forces withdrew, they took all 
the instrume

htc њитх txcm анл ткосе њхипх ремаинел ње- 
рс ситхер лестроисл ор маде унусабле. Ионсе- 
љуснтли T hemctcorologicalandastronomicalserviccwas 
faced with a new toilsome start. '1Ће director Milan Ne- 
dcljkovié succcedcd to get back a lesser part of the in
struments from the Viencsc Central Meteorological In
stitute, while the largest part of new instruments was 
supplied through the indemnification gotten on account 
of war reparations.
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