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Капија Јеврејског гробља у Београду
Је^зК Сете^егу еп^гапсе, Ве1дгаЈе



Барбара Панић

У хебрејском језику постоји неколико термина за гробље: 
кућа гробова (хебр. бет кеварот), кућа вечности (хебр. бет 
олам) и кућа живота (хебр. бет хајим). Један од водећих 
ортодоксних америчких рабина данашњице, Јосеф Јицак 
Јакобсон, објаснио је да ова три назива представљају три 
начина на које се у јудаизму т
умачи живот, односно смрт. Ако живот дефинишемо само као 
физичко искуство, прилику за одржањем и задовољењем 
нашег материјалног и физичког, онда смрт представља 
трагичан, потпуни престанак постојања. У том случају, живот 
достиже своје последње поглавље, а гробље није ништа 
друго до места укопа, односно кућа гробова. Међутим, ако 
живот посматрамо поред физичког и као духовно искуство, 
онда смрт није апсолутни прекид живота. Тренутак смрти за 
породицу јесте трагичан и болан, али није крај постојања 
преминулог. Душа не умире, она наставља да живи, воли и 
осећа у другој димензији, на духовном нивоу, оном који не 
може да буде схваћен кроз чула живих. Тело је сахрањено, 
док душа остаје вечна. Гробље постаје кућа вечности. Трећи, 
највиши ниво се постиже када вредности преминуле особе 
утичу на свакодневни живот и понашање оних који остају 
међу живима. Тада гробље постаје кућа живота. Снови и 
идеје умрлих настављају да живе на веома опипљив начин, у 
земаљским животима њихових најмилијих.



ВаЊага Ратс

ТКеге аге зеуега! Ј|11егеп1 1егт5 Љг сете1егу Јп 1Ке НеКгем 
1апдиаде: 1Ке Коизе о! 1отК5 (НеКг. Ве! кеуаго!), 1Ке Коизе о! 
е1егт1у (НеКг. Ве! о1ат) апЈ 1Ке Коизе о! ИТе (НеКг. Ве! сКаЈт). 
КаККЈ Уо5е1 УкгсКак ЈасоКзоп, опе о! 1Ке 1еаЛпд ргезеп1-Јау 
Атепсап ог1КоЈох ЈемЈзК 5сКо1агз, ехр1ајп5 1Ка! 1Ке5е 1Кгее 
ехрге55Јоп5 гећес! 1Кгее мау5 јп мКЈсК ИТе апЈ Јеа1К сап Ке 
Јп!егрге1еЈ. II 1ЈТе 15 ЈеЛпеЈ оп1у а5 а рКу5Јса! ехрепепсе, ап 
оррог1ит1у 1о тајп1ајп апЈ 5а1151у 1Ке та^епа! апЈ 1Ке рКу5Јса1, 
1Кеп Јеа1К 15 а 1га§јс се55а!Јоп о! ехЈ51епсе. 1п 1Ка! са5е, ИТе 
геасКе5 115 Лпа1 сКар!ег Јп Јеа1К, апЈ сете!епе5 аге по тоге 
1Кап Кипа! 511е5, 1Ка1 15 - 1Ке Кои5е о! 1отК5. II, Комеуег, |ј!е 15 
5ееп а5 а 5рт1иа1 ехрепепсе, апЈ по1 ји51 рКу5Јса1, 1Кеп Јеа1К 15 
по1 1Ке аК5о1и1е Јп1еггир1Јоп о! 1Ј1е. ТКе тотеп1 о! Јеа1К 15 
ЈпЈееЈ 1га§јс апЈ рајп!и1 Љг 1Ке 1атј|у, Ки1 11 15 по1 1Ке епЈ о! 
ехЈ51епсе 1ог 1Ке Јесеа^еЈ. ТКе 5ои1 пеуег сЛе5, 11 дое5 оп 1мп§, 
1оујп§ апЈ 1ее1Јп§ Јп апо1Кег ЈЈтеп5Јоп, оп а 5рјп1иа1 1еуе1 1Ка1 
е1иЈе5 оиг 5еп5е5. ТКе КоЈу 15 КипеЈ, Ки1 1Ке 5ои1 гета1П5 
е1егпа1. Сете1егу 1Ки5 Кесоте5 1Ке Кои5е о! е1егпЈ1у. Уе1 
апо1Кег, КЈдКег 1еуе1 15 аНаЈпеЈ мКеп 1Ке уа1ие5 о! 1Ке Јесеа^еЈ 
соп1Јпие 1о Кауе ап Јтрас1 оп 1Ке еуегуЈау |јуе5 апЈ сопЈис1 о! 
1Ке 1мп§. ТКеп, 1Ке сете1егу Кесоте5 1Ке Кои5е о! К1е. ТКе 
ЈесеабеЈ регбопб' Јгеатб апЈ Иеа5 сопКпие 1о 1ме т а ^егу 
1апдЈК1е мау, 1КгоидК 1Ке еаг1К1у ехЈ51епсе о! 1КеЈг 1оуеЈ опе5.



Војислава Радовановић

Схватање живота и смрти у јудаизму, манифестовано 
је низом обичаја, верских и ритуалних поступака. Начин 
понашања и изражавања емоција најближих сродника и 
околине, прописани су Тором ...

Прањем, облачењем и сахраном покојника, бавило се 
свето удружење, Хевра кадиша (слична друштва помињу се 
још у Талмуду). Осим послова око покојника, Хевра кадиша је 
обилазила болесне, сиромашнима обезбеђивала лекара и 
лекове, ожалошћеној породици припремала први ручак 
после сахране, испуњавајући хумане верске дужности и 
мицву (добро дело, хебр.) Тело умрлог облачило се у 
тахрихим - белу посмртну одећу од лана, која се састојала 
од највише седам, а најмање три дела, шивена без поруба, 
чворова и џепова.

Период од наступања смрти до сахране, назива се 
анинут (жалити, хебр.) и траје до двадесет четири сата, ако 
је могуће. Карактеристична радња којом се изражава жалост 
због губитка блиске особе, била је кериа (цепање одеће, 
хебр.) која спада међу најстарије јеврејске обичаје. Кериа је 
следила пре сахране, на гробљу или у капели поред 
мртвачког сандука, на верски прописан начин.

Према јеврејским верским прописима, покојник се 
сахрањује у земљу, у сасвим скромном мртвачком сандуку, 
без украса и металних ексера (близак додир са земљом, 
библијски став о враћању „у прах“). Јеврејски прописи не 
дозвољавају ексхумацију, осим у изузетним случајевима.



^оДз^а Кадо^апо^к

СотргеКеп5^оп о^ КТе апЈ Јеа1К јп ЈиЈа^зт ^5 тапНе$1ед 
^КгоидК а питКег о^ геКд^ои^ апЈ п1:иа1 ргосеЈиге^. ТКе 
КеКа^^ог апЈ 1Ке мау ето1Јоп5 !о Ке ехрге55еЈ Ку 1Ке с1о5е51 
ге1а^уе5 апЈ Ку 1Ке КгоаЈег соттип^у меге рге^спКеЈ Ку 1Ке 
ТогаК.

ТКе Но1у А55оаа1Јоп - Неџга ^адЉзНа (НеКг.) ма5 јп 
сКагде о^ Ка^К^пд апЈ Јге55тд 1Ке Јесеа^еЈ, а5 ме11 а5 о^ 1Ке 
Кипа1 ргосеЈиге. (5^тИаг зоаеИез аге теп^опеЈ јп 1Ке Та1тид 
а5 ме11.) А^Ие 1гот 1Ке 1а5к5 ге1а!еЈ !о 1Ке Јесеа^еЈ, 1Ке Неџга 
^адЉзНа ^^5кеЈ ра1^еп15, рго^ИеЈ теЈка1 Ке1р апЈ теЛапез 
!о 1Ке роог опе5, апЈ таЈе 1Ке Лг51: теа1 Љг 1Ке 1атПу аћ:ег 1Ке 
^ипегак А11 соп^ИегеЈ :Ке тИгуаН (поК1е ЈееЈ, НеКг.) апЈ 
Китапе геКд^ои^ Ји1че5. ТКе КоЈу о^ :Ке Јесеа^еЈ ма5 Јге55еЈ 
т ГаНпН1т - мКке Кпеп с1о:Ке5, соп5^51еЈ о^ а: то51 5е^еп апЈ 
а: 1еа51 :Кгее раг15 мКкК меге 5емед мкКои! КогЈег^, кпо15 апЈ 
роске15.

ТКе репоЈ КеШееп :Ке тотеп: о^ Јеа1К апЈ :Ке 1ипега1 
^5 са11еЈ :Ке апти1 (1гот апеп - :о дпе^е, НеКг.) апЈ ^5 га:Кег 
$Ког1 (по тоге :Кеп Шеп^уНоиг Коиг5, Н ро55Њ1е). А Ј^51^пс:гуе 
ас: и^еЈ :о ехрге55 дпеТ Љг :Ке 1о55 о^ а Јеаг рег5оп ма5 кеп'аН 
(1:еаппд оЈГ с1о:Ке5, НеКг.) мКкК Ке1опд5 :о :Ке о1Је51 Јет^К 
си51от5. Кеп'аН ма5 и5иа11у реНогтеЈ КеЉге :Ке ^ипега1, а: :Ке 
сете^егу ог јп :Ке сКаре1, Ке^Ие :Ке соћчп.

АссогЈтд :о :Ке Јет^К геИд^ои^ си51от5, :Ке Јесеа^еЈ 
^5 КипеЈ ^п!о :Ке дгоипЈ, јп а ^егу 5^тр1е со^п, мкКои! 
огпатеп15 апЈ те!а1 паП5 (дтес! соп^ас! мкК еаг:К, мКкК 
Љ11омеЈ 1Ке ВЊИеа1 рппс^р1е о^ ге1игтп§ 'Чо Јиз!"). ТКе Јем^зК 
ги1е5 Јо по: а11ом ехКита^оп, ехсер: јп 5реаа1 са5е5.



По Талмуду постоје четири фазе жалости. Прва и 
најкраћа, анинут, од тренутка смрти до сахране. Пошто је 
обред сахрањивања завршен, следио је седмодневни период 
жалости, шива (седам, хебр.), за који је у јеврејској традицији 
устаљен описни назив „седети шива". Подразумевао је 
одређен начин понашања ожалошћених: боравак у кући, 
мировање, изостанак свакодневних активности,... Заправо, 
сврха шива била је концентрисање на сопствену бол за 
изгуљеном особом. Трећи период жалости који се првих 
седам дана поклапа са шива, трајао је тридесет дана и 
називан је шелошим (тридесет, хебр.) И даље су важиле 
забране одређених активности, али у мањој мери. Четврта, 
свеобухватна жалобна фаза, шана, траје годину дана.

Молитва ожалошћених је Кадиш (свети, арам.). То је 
молитва стара две хиљаде година, настала на арамејском - 
народном језику античких Јевреја. Изузев последње строфе, 
која је на хебрејском језику, Кадиш се и данас рецитује на 
арамејском и заступљен је, већ вековима, буквално у свим 
јеврејским заједницама на свету. Да би се изговорио Кадиш, 
потребан је мињан - присуство десет верски пунолетних 
мушкараца, а изговара га, такође, мушкарац, по могућству 
син. Није обичај да оваквој молитви приступа кћерка, чак и 
када је породица била без мушких наследника. То је био 
преседан који се, ипак, повремено дешавао и занимљиво је 
да га рабински ауторитети нису спречавали. Духовна снага 
жалобне молитве Кадиш није доживела ни један пад током 
две хиљаде година јеврејског религијског и друштвеног 
живота, нити било какве промене и одступања.



АссогЈтд !о 1Ке Та1тиЈ, тоигптд соп5^515 о^ Љиг 
рКабеб. ТКе Лг51: ^5 апти1 - Јтот 1Ке тотеп! о^ Јеа1К !о 1Ке 
^ипегак ТКе ^ипега1 ма5 ЉПомеЈ Ку а репоЈ о^ 5е^еп-Јау 
тоигптд, кпомп а5 1Ке зНма (5е^еп, НеКг.) ТКе де^спрћуе 
(■ђгаЈк^опаО пате о^ 1К^5 репоЈ, 'Чо 5к 1Ке зНма", ^трКеб Ком 
1Ке 1атПу јп тоигптд 5Кои1Ј КеКа^е: 51ау а! Коте, по гои^^пе 
јоК5 апЈ о^Кег ас1мИе5, ... 5исК КеКа^^ог ма5 и^еЈ !о ехрге55 а 
сегХат 51а1е о^ ттЈ, не. !Ке сопсеп1га1^оп оп 5оггом Љг 1Ке 1055 
о^ а 1о^еЈ опе. ТКе Шгд репоЈ о^ тоигптд мКкК о^ег1ар5 мћК 
1Ке зНма Љг 1Ке Лг51: 5е^еп Јау5 ^5 са11еЈ 1Ке зНеОзНт (1:ЖгСу, 
НеКг.) Аћ:ег 1Ке зНма, Кап оп сеН:ат асС^к^е^ ^5 рго1опдеЈ Љг 
1МгСу Јау5. ТКе ЉиН:К сотргеКеп^ме тоигптд рКа5е Љг :Ке 
Јигаћоп о^ опе уеаг 1гот :Ке Јеа1К о^ :Ке ге1а1^е ^5 запа (уеаг, 
НеКг.)

ТКе ргауег о^ :Ке тоигпег5 ^5 са11еЈ :Ке КадЉзН (Ко1у, 
Агат.). ТК^5 ргауег ^5 Шо 1Кои5апЈ уеаг5 о1Ј апЈ ма5 опдтаПу 
мпНеп т :Ке Агатак 1апдиаде о^ апаеп! Јем5. Ехсер: Љг :Ке 
1а51 ^ем ^ег5е5, мКкК меге мпНеп т НеКгем, :Ке КадЉзН ^5 
гесћеЈ т Агатак е^еп пом т :Ке Јет^К соттипШе5 а11 о^ег 
:Ке могИ. ТКе тпуап - :Ке ^иогит о^ :еп теп о^ геКд^ои5 аде 
- ма5 пееЈеЈ :о регЉгт :Ке КадЉзН. ТКе ргауег ма5 гесћеЈ 
а15о Ку а тап :Ке 1атПу т тоигптд, рге^егаК1у а 5оп. ^аидК1ег5 
ЈИ по1 :аке раг: т :Ке тоигптд ргауег5, е^еп мКеп :Ке 1атПу 
КаЈ по 5ОП5. Номеуег, 5исК ап ехетрћоп осса5^опаПу КаррепеЈ 
^егу гаге1у, Ки! И КаррепеЈ) апЈ :Ке гаККтта1 соиг: ЈИ по: 
ргоКЊИ: к. А 5р^г^1иа1 ромег о^ :Ке КадЉзН Ка5 по: а: апу ћте 
Јиппд :Ке Шо 1Кои5апЈ уеаг5 о^ Је^5К геКд^ои5 апЈ 5оаа1 
К^51огу 1о51 апу о^ ^5 5р^г^1иа1 ^а1ие, пог Ка5 И ипЈегдопе апу 
1гап5Љгтаћоп5.



Специфичан обичај код Јевреја је да се приликом 
обиласка гроба на њему остави камен. Заснован је на 
веровању у моћ душе умрлог и представља симболичан, 
чврст контакт живих и мртвих.

Капела на Јеврејском гробљу у Београду
ТКе Ве1дгаЈе ЈемЈ^К сете1егу сКаре1



ТКе ЈемЈ5К си51от 1о 1еауе а 51опе оп 1Ке дгауе ироп 
еасК У1511 15 Ба^еЈ оп 1Ке Бе1|еТ Јп 1Ке ромег о^ 1Ке ЈеаЈ'5 5ои1. 
ТК15 си51от 15 а 5утКо1Јс соп1ас1 КеШееп 1Ке 1мп§ апЈ 1Ке 
ЈеаЈ.

Гениза на Јеврејском гробљу у Београду
ТКе Ве1дгаЈе депЈгаК



Барбара Панић

Јеврејско гробље у Београду представља највећу 
јеврејску меморијално - споменичку целину у Србији. 
Простире се на површини од 12.748 квадратних метара и 
обухвата споменички фонд од око 3.000 надгробних плоча са 
близу 4.000 сахрањених.

Након готово потпуног уништења београдске јеврејске 
заједнице у Холокаусту за време немачке окупације Србије, 
гробље је остало једно од најважнијих сведочанстава о 
њеном постојању. До Другог светског рата носило је назив 
Ново гробље и било је у власништву Црквено - школске 
јеврејске општине сефардског обреда. Основано је 1888. 
године када је београдска Јеврејска општина сефардског 
обреда откупила гробљански плац од Града. Служило је за 
потребе сахрањивања сефардских Јевреја (Сефарди су 
Јевреји пореклом из Шпаније и Португалије које су Римо - 
католичка црква и Инквизиција изгнале са Иберијског 
полуострва крајем 15. века), мада су на њему повремено 
сахрањивани и Ашкенази (Јевреји пореклом из средње, 
источне и северне Европе који су, такође, имали своју 
заједницу у Београду. Ашкенаско гробље је основано крајем 
19. века на плацу преко пута, који је дало београдско Ново 
гробље).

Сефардско гробље је једино јеврејско активно гробље 
у Београду. О њему се брине хуманитарно друштво Хевра 
кадиша - посебно административно тело Јеврејске општине 
Београд.



ВаЊага Ратс
ТКе Је^ЈзН сете^егу т Ве1дгаЈе соп5Ши:е5 :Ке 1агде51 

Јет^К тетопа1 сотр1ех јп 5еЊ^а. Со^еппд ап агеа о^ 12,748 
5^иаге те:ег5, к соп!а^п5 арргох^та!е1у 3,000 1отБ51опе5 апЈ 
Ка5 ассоттоЈа^еЈ пеаг1у 4,000 јп1егтеп1$ :о Ја!е.

Ео11омтд :Ке пеаг-аптКНа^оп о^ :Ке Је^ЈзН Соттипку 
о^ Ве1дгаЈе Јиппд :Ке Сегтап оссира^оп о^ 5еЊ^а апЈ 
Но1осаи5ђ :Ке сете^егу 51апЈ5 а5 опе о^ :Ке то51 ргеаои^ 
1е5^тота15 о^ Њз ех^51епсе. Кпомп а5 :Ке ^ем СетеЊгу ип1И 
:Ке 5есопЈ Мог1Ј Шаг, Ц ма5 омпед апЈ и^еЈ Бу :Ке Је^ЈзН 
КеКд^ои^ Соттипку о^ :Ке 5ерНагЉс КНе 5тсе 1888. I: 5егуеЈ 
Љг :Ке БигЈа1 о^ :Ке Јем5 о^ :Ке 5ерКаЊк ргоуетепсе (Јем5 
оп§та11у 1гот :Ке Њепап репт5и1а ехре11еЈ Бу :Ке СКа^оКс 
сКигсК апЈ :Ке 5рат^К Њ^шзЊоп јп :Ке 1а!е 15:К сепЊгу), мкК 
осса5^опа1 Бипа1з о^ :Ке тетБег^ о^ :Ке А^Ккепаг^ соттипку 
а5 ме11 (Јем5 1гот :Ке СепЊа1 апЈ Еа51егп Еигоре мКо а15о КаЈ 
:КеЈг соттип^у јп Ве1дгаЈе. А: :Ке епЈ о^ :Ке 19:К сепЊгу, :Ке 
Ве1дгаЈе А^Ккепаг^ соттипку ас^итеЈ Њз омп сете^егу асго55 
:Ке 51гее1 1гот :Ке Јет^К / 5ерКаЊк сете^егу. ТКе А^Ккепаг^ 
сете^егу ^5 по 1опдег ас^уе).

ТоЈау, Ве1дгаЈе'з оп1у асИуе Је^ЈзН сете^егу ^5 јп :Ке 
саге о^ :Ке 5оее1у СКе^га Ка^5Ка, а БоЈу о^ :Ке Јет^К 
Соттипку о^ Ве1дгаЈе.



Јеврејско гробље у Београду, поред тога што служи 
својој основној намени, представља меморијални парк и 
непроцењив споменик културе. Обележавање гробног места 
у облику хоризонталне, једноставне равне плоче, постала је 
пракса Сефарда после изгона из Шпаније. Обичај постављања 
надгробне плоче у усправан положај традиција је ашкенаских 
Јевреја. Београдски Сефарди су овај тип споменика 
прихватили већ крајем 19. века.

Надгробни споменици у форми саркофага служили су 
за сахрањивање угледних личности, као и имућних чланова 
јеврејске заједнице. Све до половине 20. века, саркофаг је 
био преовлађујућа форма за обележавање гробног места 
рабина на београдском Јеврејском гробљу.

Сефардски тип споменика
5ерКагЈЈс 51у1е топитеп1



Араг! 1тот Бетд ап орега^пд сете^егу апЈ ассер^пд пем 
Бипа1з, 1Ке ЈетзК сете^егу јп Ве1дгаЈе ^5 а1зо а тетопа1 рагк апЈ 
а ит^ие сикига1 1апЈ^саре. Магктд 1Ке дга^е мкК а 5^тр1е Ла! 
Копгоп1:а1 1аК1е1 Кесате си51отагу атопд 1Ке 5ерКагЈк Јем5 аћ:ег 
1КеЈг ехри^оп 1гот 5рат. Атопд :Ке А^Ккепаг^ Јем5 ^5 си51отагу 
:о егес: :Ке 1отК51опе т ап ирпдК: ро^Шоп. ТКе Ве1дгаЈе 
5ерКагЈ^т етКгасеЈ :К|5 си51от а1геаЈу т :Ке 1а!е 19:К сеп^игу.

5агсорКади5-5КареЈ топитеп^ меге и^еЈ Љг :Ке Кипа15 о^ 
рготтеп: реор1е, Ки! а15о а^Лиеп: апЈ псК тетБег^ о^ :Ке 
Соттипку. ип!|| тИ-20:К сеп^игу, 5агсорКади5-5КареЈ 
топитеп15 јп :Ке Ве1дгаЈе Је^ЈзН сете^егу меге и^еЈ :о тагк :Ке 
дга^е^ о^ :Ке гаКК^5.

Ашкенаски тип споменик
А5Ккепа5^ 51у1е топитеп:



Споменик у форми саркофага
5агсорКади5-5КареЈ гпопитеп^



Споменик у форми саркофага
5агсорКади5-5КареЈ топитеп15



IV
Појединачни и породични споменици

1пд^|диа1 апЈ ^атПу топитеп^ апЈ дга^е^



Појединачни споменици са мотивима занимања
1пд^|диа1 гпопитеп^ м^К :Ке рго1е55^оп5 то^



Споменици подигнути после Другог светског рата 
одликују се једноставношћу и ретким приказима јеврејских 
симбола. Национална припадност се огледа у исписивању 
имена или неког библијског стиха. Од симбола је остала 
Давидова звезда. Тренд приказа лика покојника и даље је 
присутан (углавном као фотографија, али има и цртежа и 
рељефа).

Послератни споменик
Ро51 Но1осаи51 топитеп1



5^трКс^1у апЈ 5сага1у о^ ЈиЈак 5утБо15 сКагас1епге 1Ке 
ро51-ШШИ топитеп15. ТКет па1^опа1|1у ^5 е^Иеп1 1тот 1Ке 
и5аде о^ НеКгем 1е11ег5 т 1Ке т5спр110П5 о^ 1Ке Јесеа5еЈ'5 
пате ог а гапЈот КЊКса1 ^ег^е. ТКе оп1у гетаттд 5утКо1 ^5 
1Ке 51аг о^ ^а^И. ТКе 1гепЈ о^ ^^5иа1 герге5еп1а1о о^ 1Ке 
Јесеа^еЈ 51Ш рге^аП^ (то511у рКо1одгарК Ки1 а15о т 1Ке Љгт о^ 
Јгамтд апЈ геКе^).

Послератни споменик
Ро51 Но1осаи51 топитеп1



Први у низу комеморативних споменика на Јеврејском 
гробљу подигнут је 1927. Јеврејима, српским родољубима, 
који су погинули у Балканским и Првом светском рату. 
Подигнут је монументални споменик са именима свих палих 
и умрлих јеврејских ратника Србије, 1912 - 1918.

Грандиозан камени споменик посвећен јеврејским 
жртвама Холокауста, подигнут је 1952.

Године 1959. још једно обележје је подигнуто у знак 
сећања на жртве Холокауста - споменик страдалим Јеврејима 
из тзв. Кладовског транспорта.

Последњи у низу меморијалних споменика подигнут 
је 1976. над заједничком гробницом у коју су положени 
посмртни остаци деце умрле после Првог светског рата од 
последица шпанског грипа и других болести.

Споменик Јеврејима Србије, ратницима, 1912 - 1918
Мопитеп! !о 1Ке ЈемЊК 5еЊ^ап ЛдКгегз, 1912 - 1918



ТКе Лгз! о^ 5еуега1 соттетога^е топитеп^з ма5 
егес^еЈ јп 1927 !о 1Ке ЈетзК ра!по1:5 о^ 5еЊ^а кШеЈ јп 1Ке 
Ва1кап Шаг5 апЈ Ње ЕЊб! Мог1Ј Шаг. ТКе тетопа1 ма5 1о Ке 
топитеп!а1 апЈ ЈЊр1ау 1Ке пате5 о^ а11 1Ке ЈемЊН 5о1дЈег5 мКо 
Ј^еЈ ог меге кШеЈ т 1Ке маг5 1912 - 1918.

Сгап^о5е 51опе топитеп! ЈеЈка^еЈ !о Ње Но1осаи51 
уЈсИтз ма5 егес^еЈ јп 1952.

ТКеге ^5 опе тоге тетопа1 ЈеЈка^еЈ !о Ње тетогу о^ 
Ње Но1осаи51 уЈсИтз - 1Ке Јем5 о^ Ње Ш-^а^ед К1аЈо^о 
Тгап^роЊ ТКе топитеп! ма5 егес^еЈ јп 1959.

ТКе 1а51 јп 1Ке 5епе5 о^ тетопа15 ма5 егес^еЈ јп 1976, !о 
Ње сКПЈгеп мКо Ј^еЈ о^ 5рат5К Ли апЈ оЊег Ј^5еа5е5 јп 1Ке 
аЛегтаЊ о^ Ње ЕШ51 Мог1Ј Шаг.

Споменик јеврејским жртвама фашизма, 1941 -1945 
^ЈсИтз о^ Еа5а5т тетопај, 1941 - 1945



Споменик јеврејским жртвама, Кладовски транспорт, 1941
^к1^т5 о^ Еа5а5т тетопај, 1Ке К1аЈо^о Тгап5рог1, 1941



Споменик деци
СКПЈгеп тетопа1



Место за ЦИП и ИСБН


