СПИСАК ЗАШТИЋЕНИХ ГРОБНИХ МЕСТА
АЛМАШКО ГРОБЉЕ
(″Службени лист града Новог Сада″, број 11 од 28. јуна 1993. године)
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1.

АНДРЕЈЕВИЋ др ЈОВАН-ЈОЛЕС (1833-1864), естетичар,
позоришни и књижевни критичар, преводилац и лекар, припадао
најужем кругу око Светозара Милетића, један од оснивача
СНП-а, популаризатор природних наука, аутор студије о
структури јетре.

VI/17-070б

2.

АТАНАЦКОВИЋ ПЛАТОН (1788-1867), епископ Бачки, писац,
доживотни председник Матице српске и добротвор.

VI/17-101- Г
Сахрањен је
у крипти
капеле

3.

БАЈИЋ ИСИДОР (1878-1915), композитор богате мелодијске
инвенције, близак народном музичком изразу, музички педагог,
аниматор музичког живота, мелиограф, музички писац и покретач
музичких едиција.

VI/10-041

4.

БАЛУБЏИЋ МИРКО (1858-1946), педагог, професор и директор
гимназије у Новом Саду тридесетих година, потом директор у
Дому краља Александра у Београду, аутор више радова из
области педагогије и књижевности.

VI/13-66 Г

5.

БАРУСКОВИЋ ГЕОРГИЈЕ (1841-1927), професор гимназије у
Новом Саду, завршио права у Бечу, објавио ″Латинске сентенце″
и ″Слике из историје старог века″, родом из Кисача.

VI/17-008 Г

6.

БЕШЛИЋ НИКОЛА (1891-1955), машински инжењер, министар
пољопривреде и саобраћаја у старој Југославији; после II
светског рата професор у Техничкој школи у Новом Саду.

V/05-003 Г

7.

БОРОТА БРАНИСЛАВ (1888-1945), адвокат, војни судија у
Будимпешти, судија Касационог, односно Апелационог суда у
Новом Саду, градоначелник Новог Сада а потом први
председник општине 1945. године. У његово време извршени су
многи комунални радови и подигнуто више јавних објеката,
изграђен систем одбране од поплава и подигнута пијаца.
Преводио правну литературу; оснивач и дугогодишњи
председник Удружења занатлија ″Невен″.

II/01-001 Г

8.

ВАРАЂАНИН АРКАДИЈЕ (1844-1922), педагог, директор
Девојачке школе у Новом Саду; оснивач и уредник листа
″Женски свет″ и ″Летопис″ Матице српске; основао Српски
учитељски конвикт, учитељску задругу и Задругу српкиња
новосаткиња у Новом Саду.

VI/14-082 Г

9.

ВАСИЉЕВИЋ ЖАРКО (1892-1946), књижевник, драматург и
редитељ; песник распричаног, ироничног и лирског тона;
управник СНП-а после ослобођења у Новом Саду.

VI/11-051 Г

10.

ВАСИЉЕВИЋ КОЧА (1863-1926), глумац, од 1885., до смрти био
један од најистакнутијих глумаца у СНП-у у Новом Саду и
редитељ.

VI/11-051 Г
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11.

ВЕЛИЧКОВИЋ СВИЊАРЕВ др МИЛАДИН (1877-1929), лекар,
књижевник, добровољац у српској војсци у Балканским ратовима,
политичар; шеф Гинеколошко-акушерског одељења у новосадској болници, аутор првог оригиналног акушерског уџбеника у
Југославији, писац популарних позоришних комада; један од
вођа Српске народне странке и Народне радикалне странке.

VI/13-066 Г

12.

ВУЈИН ТРИФУН (1819-1885), добротвор Српске гимназије у
Новом Саду. Цело своје имање оставио овој школи.

I/02-001

13.

ВУЈИЋ СОФИЈА (1848-1922), глумица прве генерације СНП-а у
Новом Саду, носила најсложеније улоге репертоара.

I/05-058

14.

ВУЧЕТИЋ др ИЛИЈА (1844-1904), адвокат, политичар,
публициста, бележник новосадског Магистрата, сарађивао у
листовима: ″Српски дневник″, ″Застава″, ″Јединство″, ″Браник″,
″Глас народа″.

I/02-066 Г

15.

ВУЧКОВИЋ др НИКОЛА (1892-1964), стоматолог, основао прву
зубно-лекарску ординацију за лечење зуба школске деце при
школској поликлиници, наставник у Дентистичкој школи.

VI/10-019 Г

16.

ГАВРИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР (1833-1871), професор и директор
новосадске гимназије; значајна личност културног живота друге
половине 19. века.

VI/17-026

17.

ДАВИДОВАЦ ЂУРА (1898-1968), инспицијент и библиотекар
СНП-а, једно време и инспицијент у Луткарском позоришту;
објављивао прилоге у ″Нашој сцени″. Установио и обрадио
Библиотеку СНП-а којој је завештао и своју приватну библиотеку
и новчану уштеђевину.

VI/17-070

18.

ДЕМЕТРОВИЋ
ВЛАДИМИР
(1861-1915),
градоначелник,
новосадски и позната личност политичког и јавног живота тога
времена; краљевски саветник.

I/07-152 Г

19.

ДЕРА ЂОРЂЕ (1844-1917), професор гимназије у Новом Саду,
завршио право у Пешти, публициста, писац путописних црта из
Италије и Русије, писац студија из античке књижевности,
преводилац са француског, филолог; у Италији се спријатељио
са избеглим Кошутом.

I/02-029 Г

20.

ДИМИТРИЈЕВИЋ МИША (1841-1889), публициста и политичар,
један од првака народне странке, оснивач и главни уредник
″Браника″, један од најближих сарадника Светозара Милетића;
када се Милетићева Народна странка распала пришао
либералима и постао један од најистакнутијих вођа, секретар
Главног одбора УОС.

II/02-008 Г

21.

ДРАГИЋ ЛАЗАР - ШОЉА (1909-1957), опанчар по занату,
основао је 1931. године Луткарско позориште школске жупе Нови
Сад, садашње Позориште младих, редитељ и први управник
Луткарског позоришта у Новом Саду.

VI/14-027

22.

ЂИСАЛОВИЋ др ВЕСЕЛИН (1873-1946), професор гимназије у
Новом Саду; филолог, објавио неколико уџбеника из своје
струке, превео ″Горски вијенац″ на мађарски, коаутор ″Речника
страних речи″ и ″Речника немачког језика″.

VI/14-071 Г
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23.

ЂОРЂЕВИЋ СИМА (1813-1878), добротвор који је целокупно
своје имање оставио Матици српској.

I/05-054 Г

24.

ИВИЋ КОСТА (1894-1973), солиста Опере СНП-а, носилац
многих запажених рола, члан више европских оперских кућа.

IV/05-109

25.

ИВКОВИЋ МИЛАН (1871-1925), књижар, штампар, издавач и
књиговезац у Новом Саду.

VI/12-082 Г

26.

ИВКОВИЋ НИКОЛА (1874-1952), трговац, познат у Новом Саду,
имао је трговину српских црквених ствари.

VII/01-022 Г

27.

ИЛИЋ САВА (1894-1958), сликар из Новог Сада сликао претежно
пејзаже блиске импресионизму; на његовим сликама остали су
забележени аутентични мотиви из Салајке, Подбаре, Шангаја и
околине, као и цела новосадска периферија.

VI/01-034 Г

28.

ЈАГАЗОВИЋ ВАСА (1826-1890), трговац и добротвор који је
своје целокупно имање оставио Матици српској и наменио га
стипендирању занатлијских, земљорадничких и трговачких
породица и помагању ислужених глумаца.

II/03-001 Г

29.

ЈАНКОВИЋ др ПАВЛЕ (1854-1931), адвокат и политичар,
уређивао ″Српство″, сарађивао у ″Бранику″, ″Застави″ и ″Српском
колу″.

V/03-002 Г

30.

ЈОВАНОВИЋ ВАСА-ЧИЧА (1827-1900), добротвор који је
целокупно своје имање оставио новосадској гимназији за
помагање сиромашних ученика.

I/07-147 Г

31.

ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ (1837-1904), црквени
добротвор и угледни грађанин Новог Сада.

школски

II/04-006 Г

32.

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН-БАБА (1849-1935), професор новосадске
гимназије и школски писац, писао је уџбенике из историје и
преводио са латинског Цицеронове говоре.

II/02-003 Г

33.

ЈОВШИЋ
САВА
(1816-1875),
богословије у Београду.

34.

КАЋАНСКИ ДАНИЛО (1895-1963), инжењер грађевине, радио са
Даком Поповићем блок зграда на булевару (преко од Извршног
већа).

35.

КИРИЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ (1894-1956), научни
Матице српске, педагог и историчар књижевности.

36.

КОВАЧЕВИЋ ДУШАН (1883-1968), велепоседник, један од
оснивача фабрике авиона ″Икарус″ у Новом Саду и Новосадског
сајма; активни привредник; члан разних тела Матице српске;
потпредседник Централног удружења произвођача и товљача
стоке; функционер Савеза пољопривредних друштава.

V/03-002 Г

37.

ЛАЗАРЕВИЋ ЛАЗА (1878-1960), глумац, један од најбољих
епизодиста у СНП-у у Новом Саду.

___

и

архимандрит,

професор

сарадник

___

VI/09-025 Г

Напомена:
Био је сахрањен на
VI/17-006. Ексхумиран
1988. и сахрањен у
Србобрану.
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38.

ЛОТИЋ ЉУБОМИР (1865-1946), публициста, педагошки радник,
аутор педагошких расправа, политичар, посланик на Народноцрквеном сабору у Сремским Карловцима, организатор
пољопривредних и добротворних друштва код Срба.

V/01-019 Г

39.

МАКСИМОВИЋ др СВЕТОЗАР (1829-1888), лекар, акушер, први
начелник градског породилишта у Новом Саду, оснивач Црвеног
крста у Војводини, иницирао оснивање бабичке Школе у Новом
Саду, медицински писац и социјални радник.

II/01-006 Г

40.

МАНДИЋ ТЕОДОР (1824-1903), правник из Новог Сада,
краљевски саветник, високи чиновник бечке владе, написао
″Успомене из нашег црквено-народног живота″.

VI/10-021 Г

41.

МАРКОВИЋ др ЛАЗАР (1876-1935), лекар и драмски писац,
управник Санитета Војводине и шеф здравственог одсека за
Бачку, Банат и Барању, заслужан за развој хигијенских установа
у Војводини; публициста, предавач и аутор документарних
филмова из области здравства и хигијене.

I/01-041 Г

42.

МАРКОВИЋ МИЛКА (1869-1930), глумица, редитељ и писац;
преводила са француског и немачког језика. (У истој гробници је
са Ружићима.)

V/06-027 Г

43.

МИЈАТОВИЋ ЂОКА (1848-1878), лекар и први српски
социјалиста, запажена је серија његових чланака о Марксовој
интернационали.

V/06-011

44.

МИЈАТОВИЋ СТЕВАН-ЗЕЦ (1901-1929), шофер, познат логош
(дезертер из Аустро-угарске војске), руководилац логоша;
таксиста по занимању.

VI/17-029

45.

МИЛОВАНОВ СТЕВАН (1855-1946), професор и директор
гимназије у Новом Саду; написао књигу ″Физика у Срба″ и више
студија из српске књижевности: издао први штампани каталог
Матице српске.

I/07-146 Д

46.

МИЛУТИНОВИЋ др НИКОЛА (1879-1969), историчар, секретар
Матице српске, главни уредник ″Летописа″, ″Гласа Матице
српске″; аутор више монографских историјских студија.

V/01-033 Г

47.

МИРКОВ др НИКОЛА (1890-1957), творац хидро-система –
Дунав-Тиса-Дунав,
признат
стручњак
за
водопривреду,
учествовао на Мировној конференцији у Паризу 1945. године.

VII/01-023

48.

МИРОСАВЉЕВИЋ КОСТА (1869-1948), трговац, председник
града Новог Сада, председник Трговачко-индустријске коморе у
Новом Саду; председник Црквене општине у Новом Саду.

V/06-028 Г

49.

МИТИЋ НИКОЛА (1901-1972), глумац СНП-а у Новом Саду,
радио у више позоришта у Србији и Црној Гори.

V/04-020

50.

МИХАЈЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ (″Барон
песник и хумориста из Новог Сада.

51.

МОЧ др АЛЕКСАНДАР (1883-1952), адвокат, градски капетан и
председник Матице српске, један од првака Удружене опозиције,
после рата председник Народног фронта.

Мита″),

(1821-1863),

___

V/03-004 Г
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52.

НЕШИЋ МАРКО (1873-1938), композитор, водио је тамбурашки
оркестар, заслужан за развој музичког живота у Новом Саду,
један од првих есперантиста у Војводини.

III/01-058 Г

53.

НИКОЛИЋ др МИЛАН (1896-1974), лекар, рабиолог, директор
Пастеровог завода у Новом Саду, заслужан за афирмацију
Завода у свету.

VI/10-028 Г

54.

ОГЊАНОВИЋ др ИЛИЈА-АБУКАЗЕМ (1845-1900), лекар и
књижевник; хумористички писац, уредник ″Јавора″, сарадник
Змаја у многим листовима Новог Сада.

II/03-005

55.

ОГЊАНОВИЋ СВЕТОЗАР (1869-1927), књижар и издавач у
Новом Саду, међу главним издањима: ″Универзална библиотека″
(26 свезака), целокупна дела Жила Верна (4 књиге), ″Библиотека
природних наука″ (10 књига), ″Нови српски век″ (илустровани
часопис, 1913. г.); укупно око 300 издања; наставио са издањима
Арсе Пајевића.

II/02-030 Г

56.

ПАЈЕВИЋ АРСА (1841-1905), књижар, штампар и издавач,
присталица Светозара Милетића, углавном издавач Змајевих
дела, своје имање завештао новосадској гимназији.

V/06-009 Г

57.

ПОПАДИЋ ПЕТАР (1841-1917), трговац и добротвор Матице
српске, библиофил, ретку збирку књига и часописа из 18. и 19.
века поклонио Матици српској, а Српској православној црквеној
општини знатну суму новца.

I/2-042 Г

58.

ПОПОВИЋ АЛИМПИЈЕ (1888-1967), прота, први председник
МНОО у Новом Саду, после II светског рата писац више радова
из историје Новог Сада.

I/05-019 Г

59.

Породична гробница ЛАМАЈИЋ племића од Пасан брдо

II/03-004 Г

ЈЕЛЕНА (1894)
60.

Породична гробница племићке породице СТАНОЈЕВИЋ од
Стангоре.

61.

Породична гробница трговачке куће ХАРИШ

___

V/01-027 Г

ДУШАН (1861-1942)
62.

Породична гробница грофовске фамилије КАУНИЦ-РИТБЕРГ.

V/1-027 Г

63.

ПОШТИЋ др СВЕТОЗАР (1896-1969), лекар, професор
офтомологије, управник Очне клинике Медицинског факултета у
Новом Саду, експерт Уједињених нација за трахом.

IV/04-001 Г

64.

ПРОКОП ЈЕЗДИЋ АНГЕЛА (1940-1971), књижевник, песме
објављивала у више часописа, посмртно јој је објављена збирка
песама на русинском језику.

II/07-096

65.

РАЛЕТИЋ МИЛОШ (1883-1940), велетрговац, индустријалац и
велепоседник; председник Трговачке омладине и председник
Задруге Срба занатлија; члан Управног одбора Српске банке
Д.Д. из Загреба; са Н.Танурџићем подигао зграду Новосадске
трговачке омладине; имао фабрику свиле у Футошкој улици.

IV/09-027 Г
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66.

РУЖИЧКА ДИМИТРИЈЕ (1841-1912), глумац и редитељ,
управник СНП-а у Новом Саду, најпопуларнији и најзначајнији
глумац наше романтичарске епохе.

V/06-027 Г

67.

РУЖИЧКА ДРАГИЊА (1834-1905), глумица у СНП-у у Новом
Саду, највећа српска глумица свога доба.

V/6-027 Г

68.

САВИЋ др МИЛАН (1845-1930), књижевник, дугогодишњи
секретар Матице српске, уредник ″Летописа″, приповедач,
песник, књижевни историчар и критичар, путописац и
преводилац.

VI/17-082

69.

САНДИЋ АЛЕКСАНДАР (1836-1908), професор новосадске
гимназије; новинар и књижевник, уредник листова и преводилац;
прикупљао грађу за стару српску књижевност.

I/05-053

70.

СИМИЋ ПАВЛЕ (1818-1876), сликар, представник бидермајера и
раног романтизма у српском сликарству 19. века; бавио се
црквеним и портретским сликарством и композицијама
национално-историјске садржине, насликао 11 иконостаса,
иконописао Николајевску цркву и капелу на Алмашком гробљу.

I/02-019 Г

71.

СИМИЋ МИЛЕВА (1858-1946), педагог и васпитач, заслужна за
образовање женске омладине у Новом Саду, педагошки писац,
сакупљала ројтанске песме, писала позоришне комаде.

I/02-019 Г

72.

СТЕФАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ-БУЦА (1872-1916), глумац СНП-а у
Новом Саду, један од познатијих глумаца свога времена.

V/02-066

73.

СУБОТИЋ КАМЕНКО (1870-1932), библиотекар, писац и
новинар, издавао и уређивао: ″Илустровани гласник″, ″Новости″,
″Новосадске новине″, ″Илустровану ратну кронику″, ″Дунав″,
аутор политичких и књижевних састава.

VI/13-042

74.

ТАНУРЏИЋ
НИКОЛА
(1887-1969),
″Танурџићеву палату″ у Новом Саду.

V/01-059 Г

75.

ТЕЛЕЧКИ ЛАЗА (1849-1879), глумац и редитељ СНП-а у Новом
Саду, преводилац, написао неколико драма; заслужан за развој
српског глумишта, један од најбољих глумаца свога времена.

I/05-059

76.

ТРИФУНОВИЋ ВОЈА (1888-1935), сликар, наставник цртања,
представник академског реализма и постимпресионизма.

V/06-119 Г

77.

ТУРОМАН др ЈОВАН (1840-1915), професор новосадске
гимназије и Велике школе у Београду. Писао је уџбенике из
грчког и латинског језика.

II/01-003

78.

ЋИРИЋ МИЛАН
(1846-1931), протопрезвитер-ставрофор,
окр.прота и парох новосадски; стриц владике Иринеја Ћирића.

VI/15-093 Г

79.

ХАЏИ-ДИНИЋ МИЛОШ (1861-1941), глумац и редитељ и
управник СНП-а у Новом Саду, остварио низ запажених
карактерних и комичних улога; играо и у оперетама.

I/04-150

трговац,
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80.

ХАЏИ др КОСТА (1868-1942), адвокат и истакнути политичар,
присталица Радикалне странке, а касније Самосталне
демократске странке, члан одбора који је хтео да прогласи
присаједињење Војводине Краљевини СХС.

VI/10-090 Г

81.

ХАЏИ др КОСТА мл. (1898-1971), један од оснивача одбора при
СПЦ за збрињавање српске деце из логора Шарвар од 19421944. године.

VI/10-090 Г

82.

ХАЏИК АНТОНИЈЕ (1833-1917), писац и уредник ″Летописа
Матице српске″, секретар па председник Матице српске,
управник СНП-а у Новом Саду, уређивао часописе ″Матица″,
″Млада Србадија″ и ″Позориште″, објављивао књижевне и
позоришне критике, писао приповетке и историјске чланке.

II/01-010

83.

ХИНИЋ ДУШАН (1897-1972), хемичар, фаринолог, радио у
Институту за унапређење пољопривреде, сарадник Лазе
Стојковића, шеф лабораторије и прехрамбене технологије у
Институту за прехрамбену индустрију.

II/01-014 Г

84.

ШЕВИЋ др МИЛАН (1866-1934), педагог и писац из Новог Сада;
издавао и уређивао ″Педагогијску књижицу″ и ″Педагошке
класике″; предавао на Београдском универзитету.

II/01-006 Г

Спомен-крст жртвама фашизма у II светском рату
сахрањених на Алмашком гробљу, (пренет са некадашње
″Житне пијаце″ - сада Трг мира.

