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школу у Сремској Каменици; један од пионира уметничке
фотографије и аматерског филма код нас, аутор првог
аматерског филма у Југославији (″Хепи енд″); истакнути
спортиста и предратни репрезентативац у атлетици и фудбалу.
МАРКОВИЋ ЂОРЂЕ-КОДЕР (1806-1891), песник бујне маште и
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полиглота и полихистор.
МАРКОВИЋ ЈОВАН (1811-1897), протојереј и сликар; радио
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Успенској цркви у Новом Саду.
МАРОДИЋ АКСЕНТИЈЕ (1838-1909), сликар, представник
романтизма и академизма у српском сликарству друге половине
XIX века, радио портрете, историјске композиције и иконе, радио
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Музичке школе ″Исидор Бајић″; у периоду између два светска
рата радио на оснивању добровољних ватрогасних друштва
широм Југославије.
МАЧВАНСКИ ПАВЛЕ (1822-1914), правник и градоначелник у
Новом Саду, јавни тужилац и државни првобранилац средином
19. века у Новом Саду, сарадник Светозара Милетића и
Штросмајера.

43. МИЛАНКОВИЋ ЛУКА (1801-1857), правник и добротвор, градски
чиновник у Магистрату новосадском; заједно са сестром оснивач
стипендијске задужбине; своје имање оставио Српској
православној црквеној општини и болници.
44. МИЛЕТИЋ СВЕТОЗАР (1826-1901), правник, политичар и први
уредник ″Заставе″, вођа српског националног покрета у другој
половини 19. века, народни посланик, оснивач Народне странке;
утицао на развитак књижевности у младости, писао поезију;
посланик Српског црквеног сабора, а такође и Угарског и
Хрватског сабора.
45. МИРОСАВЉЕВИЋ ВЕЉКО (1868-1930), публициста и велики
познавалац црквене уметности, написао неколико брошура о
новосадским парохијама; ексхумирао Јовановско гробље.
46. МОРФИДИС-НИСИС АЛЕКСАНДАР (1810-1878), композитор и
хоровођа, први је увео нотално певање и сложио прву српску
литургију, наставник музике многих угледних новосадских
породица.
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47. НАТОШЕВИЋ др ЂОРЂЕ (1824-1887), лекар и педагог;

реформатор школа, први писац уџбеника према Вуковом
правопису, председник Матице српске, аутор школске уредбе,
покренуо први педагошки лист ″Школски лист″, први дечји лист
″Пријатељ српске младежи″; народни посланик.
48. НЕДЕЉКОВИЋ МИЛУТИН (1894-1968), учесник Балканских и I
светског рата; међу првима ушао у Нови Сад са српском војском
1918. године; за учешће и заслуге у рату одликован са више
ордена и медаља, за време II светског рата био у
заробљеништву у Нирнбергу.
49. НЕДЕЉКОВИЋ ФИЛИП (1788-1872), добротвор Матице српске и
новосадски грађанин.

50. НЕНАДОВИЋ др ЈОВАН (1875-1952), лекар, примаријус, шеф

Дерматолошког одељења у болници и управник Јодне бање у
Новом Саду.
51. НОВИЋ ЈОКСИМ ОТОЧАНИН (1807-1868), књижевник, песник и
приповедач Омладинског доба, предан романтичарским
схватањима, популарни су били његови епски спевови; сарадник
тадашњих листова, написао ″Лазарице″, ″Бирчанин Илију″,
″Карађорђа″, ″Хајдук Вељка″ и др.

52. ОБЕРКНЕЖЕВИЋ ФИЛИП (1839-1911), професор класичне

филологије у новосадској гимназији, преводио класике, написао
″Преглед грчке и римске митологије″.
53. ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН (1786-1850), дивизиони генерал, брат
кнеза Милоша Обреновића.
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54. ПАВЛОВИЋ др МИЛОРАД (1919-1972), судски медицинар,
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покрајински секретар за здравље, оснивач Дечјег села у
Сремској Каменици.
ПЕЈХЕЉ ВАСИЛИЈ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1888-1964), професор,
један од креатора реформе основног образовања у Краљевини
Југославији, водио експерименталне разреде, тзв. ″нове школе″,
преводилац више дела са руског, професор руског језика и
књижевности на Вишој педагошкој школи у Новом Саду, објавио
више књига из педагогије и педагошке психологије.
ПЕТРОВИЋ ЖИВОРАД (1891-1927), потпуковник авијације,
командант Првог ваздухопловног пука у Новом Саду и један од
оснивача и утемељивача модерне авијације код нас.
ПЕТРОВИЋ др МИЛАН (1879-1952), професор новосадске
гимназије, председник Матице српске, класични филолог, писац
латинске синтаксе и српске граматике.
ПОЛИТ ДЕСАНЧИЋ-МИХАЈЛО (1833-1920), публициста,
политичар, адвокат; сарадник наших и страних новина, писац
мемоара, путописа, драматичар, приповедач, социолог; вођа
Либералне странке, посланик и управник ″Браника″.
ПОПОВИЋ-ПЕЦИ ЕМИЛ (1882-1951), агроном и писац, покренуо
и уређивао ″Пољопривредни гласник″.

60. ПОПОВИЋ-ПЕЦИ СТЕВАН (1845-1909), правник и

градоначелник; за његово време изграђене су нове зграде:
пошта, гимназија, болница и многе трговачке куће и банка,
уређен Штранд и др.
61. Породица БАТУТ, породична гробница монументалног изгледа.
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62. Породична гробница ВИЛОВАЦ
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64.
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ВОЈИСЛАВ (1872-1941), глумац, од 1901. члан СНП-а у Новом
Саду, тумачио карактерне улоге.
КАТИЦА (1877-1942), и ЗОРА, глумице.
Породична гробница КРАНЧЕВИЋ
ДРАГОМИР (1878-1958), редитељ, глумац и оперски певач
СНП-а у Новом Саду.
РУЖА (1887-1963), глумица, играла најзапаженије улоге у СНП-у
у Новом Саду.
ПУШИБРК ВАСА (1836-1917), професор, писац и директор
гимназије у Новом Саду, написао ″Историју новосадске
гимназије″.
РАВАСИ СИНИША (1911-1948), глумац, редитељ и писац,
остварио низ запажених улога на новосадској сцени, играо на
филму, написао драму ″Жртве слободе″.
РАЈКОВИЋ ЂОРЂЕ (1824-1886), књижевник, учитељ и уредник
многобројних листова у Новом Саду; писао песме, чланке,
сакупљао народне умотворине, писац педагошких уџбеника.
РАКИТИН ЉВОВИЧ ЈУРИЈЕ (1882-1952), редитељ у СНП-у у
Новом Саду, био је наставник у глумачким школама, члан
царских позоришта у Петрограду и члан Московског
художественог театра.
РУЊАНИН ЈОСИФ (1821-1871), официр и композитор,
компоновао хрватску химну и једну песму Ивана Трнског.

69. СКОРОПАДСКИ ГЕОРГИЈ ВАСИЉЕВИЧ (1873-1925), члан

руске Државне Думе (Парламента); члан избегличког Руског
савета у Истанбулу.
70. СТАЈИЋ ВАСА (1878-1947), професор и писац, историчар Новог
Сада, уредник више часописа, председник Матице српске

71. СТРАТИМИРОВИЋ РАДИВОЈ (1816-1860), правник и градски

капетан; књижевник, много допринео сређивању прилика у
Новом Саду после Буне.
72. ТЕОДОРОВИЋ др НЕСТОР (1895-1953), лекар, хирург, управник
Главне покрајинске болнице, шеф II хирушког одељења.

73. ТОМИЋ ЈАША (1856-1922), књижевник и политичар, новинар,
вођа Радикала, уредник ″Заставе″; једна од најзначајнијих
личности међу Србима крајем 19. века и почетком 20. века.
74. ТРИФКОВИЋ КОСТА (1843-1875), адвокат и комедиограф,
веома популаран и много извођен.

75. ХАЏИЋ ЈОВАН (МИЛОШ СВЕТИЋ) (1799-1869), један од

оснивача Матице српске и њен први председник, песник, писац
историјских и филолошких расправа, преводилац, адвокат;
уређивао часопис ″Огледало српско″; радио на изради Устава
Србије, водио полемику са Вуком око језика.
76. ЧАКРА ЕМИЛ (1837-1887), публициста, писац, песник,
приповедач, уредник и сауредник листова и алманаха.

77. ЧЕРНОЈАРОВ ДИОДОР НИКОЛАЈЕВИЧ (1864-1929),

председник Руске колоније у Новом Саду 1923-26, васпитач
принца Александра Карађорђевића у Паженском корпусу у
Петрограду.
78. ЏИГУРСКИ ОЗРЕН (1909-1963), лекар, оснивач Стоматолошке
клинике Главне покрајинске болнице у Новом Саду, први
максилофацијални хирург у Војводини, коаутор ″Геровитала″
СН-30 са Румунком др Аном Аслан, аутор више значајних
радова.
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СПИСАК ЗАШТИЋЕНИХ ГРОБНИХ МЕСТА
УСПЕНСКО ГРОБЉЕ
(″Службени лист града Новог Сада″, број 11 од 28. јуна 1993. године)

