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BOMBARDOVAWE 
Градског породилишта 

на Ускрс 

16. априла 1944. г. 

 
 
Zgrada na uglu ulica Krunske i Bra}e Nedi}a sazidana je 1924. godine sa 

namerom vlasnika da bude najve}i i najsavremeniji privatni institut za le~ewe 
bolesnika na Balkanu.1 Od tog vremena u woj neprekidno rade razne zdravstvene 
ustanove. Sada je to Zavod za zdravstvenu za{titu studenata Beograd. 

Po~etni projekat izradio je in`ewer Nikola Nonvejev 1921. godine, novi 
stati~ki projekat i izmene u projektu poznati beogradski arhitekta Milan 
Antonovi} 1922. g. i po wemu je nova zgrada imala suteren, prizemqe, tri sprata i 
mansardu, na 440m2. Pored lepote i funkcionalnosti, vredno je ista}i da je 
centralno zavojito stepeni{te ("takozvani pu`") predstavqalo novost u 
arhitektonskom re{ewu. 2 

I ova zgrada je do`ivela sudbinu mnogih objekata u Beogradu koji su potpuno 
ili delimi~no uni{teni u bombardovawima 1941. ili 1944. godine. 

U woj se nalazilo Gradsko porodili{te (Odeqewe za `enske bolesti i 
poro|aje Gradske bolnice) i Stanica za hitnu pomo}. 

Du{anka (Petrovi}) Dudakovi} se kao mlada babica zaposlila odmah po 
zavr{etku {kole 1943. g. u Gradskom porodili{tu, i radila u po~etku kao 
slu`benik, a kasnije, i u vreme bombardovawa, na sterilizaciji instrumenata. 
" U suterenu je bila kotlarnica u levom delu zgrade gledano sa ulice, a u desnom je 
bio stan ~ika Ilije Milinovi}a koji je radio u ve{eraju i kuhiwi, u delu 

dana{weg magacina nalazila se kuhiwa, perionica, i dr. 
U prizemqu zgrade bile su ambulanta i hitne 

intervencije (sa prqavim i ~istim delom), na I spratu 
su bile kancelarije (deo zgrade gledano iz Krunske 

ulice) i odeqewe ginekologije, a na II i III  operativni 
blok, patologija i dvokrevetni apartmani u kojima su 
se oporavqale porodiqe (bebe su le`ale sa svojom 

majkama). Na IV spratu, na mansardi, stanovale su 
babice, glavni kuvar @ivorad Ili}, supruga Flora i 
}erka Jelena. U dvori{nom delu, u odvojenoj zgradi 
stanovali su: portir, ~uvar i drugi iz Porodili{ta.U 
delu zgrade sa ulazom iz Bra}e Nedi}a bila je Stanica 
za hitnu pomo} sa vozilima u gara`i. 

      Dr Milenko Beri}          
  
 Upravnik porodili{ta bio je Dr Milenko Beri} (stanovao u Bra}e Nedi}a 
preko puta Zavoda). 
 Du{anka Dudakovi} ~uva fotografiju, snimqenu u prole}e 1944. godine  sa 
osobqem Porodili{ta. Na velikoj terasi  III sprata,  u prvom redu (sede) mlade 
                                                 
1 Reklamna kwi`ica {tampana povodom po~etka rada Sanatorijuma Dr Milutina R. @ivkovi}a 
2 Gordana Lazi}, Arhitekta  Milan Antonovi} (1868- 1929), Zbornik likovne umetnosti Matice 

srpske, br. 27/28 za 1991/1992. god, str. 27, Novi Sad 1996. god. 
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babice; u II redu s desna na levo: dr Mandi}, dr Prica, dr Galijan, dr Mirjani}, dr 
Juri{i} (supruga dr Juri{i}a), Upravnik dr Milenko Beri}, glavni ginekolog, 
dr Juri{i} i dvoje ~ijih se imena ne se}a. U III redu s desna na levo: blagajnica, 
nepoznato lice (nn), babica Natalija Grahovac, nn, babica Danica Cukrovska, 
babica Krista Radovanovi}, slu`benica, nn, glavna babica Porodili{ta i 
posledwi u III redu portir To{a; u IV redu prva s desna je Du{anka Dudakovi}, 
~uvar Risto, pet nn lica, kuvar @ivorad Ili} (ranije bio kuvar na dvoru kod 
kraqice Marije), wegova supruga Flora- kuvarica, tri pomo}ne kuvarice i ~uvar 
Ilija Milinkovi} na kraju levo.3 

 
Osobqe Porodili{ta u prole}e 1944. g. 

U ovom sastavu Porodili{te je radilo i u vreme bombardovawa. 
  Sada{wa ulica Krunska u vreme ovih doga|aja, bila je imenom 
podeqena na dva dela (od 1933. do 1946. godine). Od Milo{a Velikog do Beogradske 
je Krunska, a daqe Kwegiwe Perside4. To je razlog da se u nekim tekstovima 
spomiwe jedan ili drugi naziv kada se pi{e o Porodili{tu.  

 
*** 

 
 Po~etkom 1944. godine u~estala su bombardovawa vojnih objekata i 
naftnih postrojewa na jugu Rusije i u Rumuniji (Ploe{ti). Kao rezervni ciqevi 
pri povratku sa ovih napada planirani su ve}i gradovi u Srbiji i posle nekoliko 

                                                 
3 Se}awa Du{anke Dudakovi}, zabele`io Vladimir Jano{ev 16. 4. 1999. g. i se}awe Jelene Ili}, 
Сведок бомбардовања , zabele`io Vladimir Jano{ev februara 2006. g. 
4 Milo{ Juri{i}, 
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izvr{enih napada na Leskovac, Ni{, Kraqevo i druge gradove, (stradala su i 
mawa mesta), za ciq je odabran i Beograd.5 

"Anglo-ameri~ka strategijska bombardovawa preduzimana su tako da je 

ameri~ko vazduhoplovstvo (USAAF- United States Army Air Forces), svojim 
te{kim, ~etvoromotornim bombarderima B-17 i B-24, u pratwi lovaca, 

dejstvovalo dawu, a bombarderi RAF (Royal Air Force), zbog inferiornijih 
osobina i zbog mawe "otpornosti na u~inak nema~ke lova~ke avijacije" su 
delovali pod za{titom mraka ili no}i. To obja{wava pojavu ameri~kih 
(podvukao [. O.) bombardera nad Beogradom i drugim mestima u Srbiji, Crnoj 
Gori, Bosni, Hrvatskoj i Makedoniji u jutarwim, prepodnevnim i popodnevnim 
~asovima. Zna~i, razarawa izazvana uskr{wim dnevnim bombardovawem 
iskqu~ivo su izvr{ili ameri~ki bombarderi."6 

Ova tvrdwa navedenog istori~ara 
vazduhoplovstva daje novu 
dimenziju u osvetqavawu tragi~nih 
doga|aja na beogradskom nebu. 
Me|utim, zajedni~ki ciq 
saveznika: brzo slamawe nema~ke, 
prvenstveno moralne, ali i vojne i 
privredne mo}i, izvr{avali su 
qudi razli~itih nacionalnosti. 
Ve}inom Amerikanci, ali i 
Englezi, Francuzi, Poqaci, 
Jugosloveni i drugi. U ameri~koj 
formaciji Jugosloveni su imali  

B-24, crte` Aleksandar Kolo 
Deta{man (odeqewe) sa 4 te{ka bombardera B-24. Planeri operacija su 
nastojali da iskqu~e na{e posade iz dejstava na teritoriji Jugoslavije. 

"Napade su izvodili 
ameri~ki avioni tipa 

Consolidated B-24 "liberator". 
Deseto~lana posada (pilot, 
drugi pilot, navigator, 
ni{anyija- bombarder i {est 
strelaca) na svakom avionu 
raspolagala je sa deset 
mitraqeza kalibra 12,67 mm (na 
nosu udvojeni, na repu udvojeni 
ili ~etvorostruki, po jedan 
iznad trupa, ispod trupa i sa 
obe strane) i zbog toga su 
nazvani "lete}e tvr|ave". 
Zavisno od udaqenosti, kao i 
vrste ciqeva, nosili su od 2.500 
do 5.800 kg bombi razli~ite pojedina~ne te`ine. 

 

                                                 
5 Dr \oko Tripkovi}, Beograd pod bombama, Skup{tina grada Beograda, Sekretarijat za 

informisawe, str. 61- 62, Beograd 1999. g. 
6 Istra`ivawa [ime O{tri}a 
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Jedinice su dejstvovale iz baza sme{tenih na aerodromima Le}e (Lecce), 

San Pakracio (San Pancrazio), Grotaqe (Grottaglie), Miondurija (Monduria), 

Kastelu}o (Castellluccio), Toreto (Torretto), Spinacola (Spinazzola), 

Pantanela (Pantanella), San \ovani (San Giovanni), Stornara (Stornara) i 
drugih."7  

 
NEDEQA, 16 APRIL, PRVI DAN USKRSA 

 
 Ne slute}i {ta }e se dogoditi, posle tri godine rata, Beograd se 
pripremao da na dostojan na~in proslavi prvi dan Uskrsa. 
 Bombarderi su rano ujutro preleteli grad i nastavili ka udaqenim 
ciqevima, a u povratku su izru~ili svoj smrtonosni tovar.  
  Oko 11,30 minuta, kada je ve}ina stanovnika bila u crkvama ili se spremala 
za sve~ani prazni~ni ru~ak, u polu~asovnom bombardovawu eskadrile sa preko 
600 velikih ~etvoromotornih bombardera izazvana su velika razarawa u`eg 
centra grada, a posle pola sata u drugom talasu sve se ponovilo.8 
  

"Saveznici" su tobo`e ga|ali nema~ke "vojne objekte", ali su poga|ali 
hramove ~ove~nosti i milosr|a, porodili{ta, de~ja skloni{ta, bolnice, 
radni~ke stanove, domove sa porodicama okupqenim u sve~anom raspolo`ewu 
oko doma}e trpeze, slave}i Hristovo Vaskrsewe."9 
 

Beograd je 16. i 17. aprila razaralo 600 velikih ~etvoromotornih 
savezni~kih aviona.10  
 

U nasumi~nom bombardovawu "tepihom bombi" (bombe su bile me|usobno 
povezane)11 su uni{teni objekti zdravstvenih i humanitarnih ustanova, na 
stotine stambenih i privatnih zgrada, o{te}ene gradske saobra}ajnice, 
elektri~na, vodovodna i telefonska mre`a. Svetskoj javnosti akcija je, od 
strane onih koji su je planirali i izveli, prikazana kao pun pogodak u najva`nije 
vojne i strate{ke ciqeve neprijateqa.  

U propratnom pismu uz "Izve{taj" stoji zakqu~ak da "prema svim 
zvani~nim ameri~kim podacima, {teta pri~iwena nevojni~kim objektima nije 
bila velika, a ni u kom slu~aju srazmerna sa osovinskom propagandom bilo preko 
radija ili drugim putem".12  

 
 
 

*** 
 

Током бомбардовања и  Београда од стране Англо-Американаца догодило се 

нешто нeобично. "Јeдна бомба погодила је за тадашње прилике велико 

                                                 
7 Isto 
8 Dr \oko Tripkovi}, navedeno delo, str.61-63 
9 Beogradski krvavi Uskrs, Beograd 1944. g. ,Fototipsko izdawe 1993. g., Uvod, str. 6 
10 dr Jovan Marjanovi}, Istorija Beograda, 3 kwiga, 1974. g. str. 548 
11 Slobodan Kqaji}, Za{to je bombardovan Beograd, Politika 18. 4. 1993. g., str. 13 
12 Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 382, Pismo Poslanstva Kraqevine Jugoslavije- Stokholm, pov. br. 

231, od 16. maja 1944. g., ambasadora A. J. Avakumovi}a, upu}eno Dr. Bo`idaru Puri}u, Predsedniku 
Vlade- Kairo 
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породилиште у улици Књегиње Персиде (Крунска улица) и побила много младих 

мајки и новорођене деце. Тај крај ни раније, па тада, ни касније није био 

бомбардован и изгледало је да је то нека залутала бомба, која је неким будним 

стицајем околности погодила у најболније место које је могла погодити. Већ је у 

томе било неке симболике и град је причао о тој симболици. Ишао сам тамо 

непосредно после бомбардовања и видео како је све то изгледало. Висока зграда 

(око 4 спрата) била је као ножем уздужно пресечена, виделе су се преостале собе 

са понеким преосталим креветом иа коме је малопре лежала нека несрећница са 

својим одојчетом, a у једном преосталом кутку собе, али у стојећем положају, као 

прилепљена за зид, стајала је нека мртва млада жена. Касније нисам био сигуран, 

ни сада нисам, да ли је то моје сећање реално, јер некако није логично- мртви 

људи не могу остати у усправном положају. He бих ту визију овде ни спомеиуо, да 

ме не збуњује представа о плавој хаљини те жене, са цветићима или светлијим 

круговима крем боје- из даљине о тој шари могао сам више закључивати но видети 

како стварно изгледа. Жена је имала спуштене руке и стајала је као прикуцана за 

зид. Да је имала раширене руке била би разапета као неки женски Исус Христос. 

Ако она није била реална, откуд мени она представа о њеној тамнаоплавој кућној 

хаљини са жућкастим шарама? Зашто и сада мислим да је била некако пуначка, са 

облинама, средњег раста? Зашто и сада памтим да сам помислио (помоћ и 

рашчишћавање још није стигло) како ће имати тешкоћа да је скину, јер је била на 

2-3 спрату, а прилаз је био у рушевинама, ни ватрогасна кола нису могла прићи? 

Онако прикуцана и разапета на зиду, остала ми је као симбол свега онога што је 

касније наишло, без обзира да ли је та представа била реална или не.
13

 

 
*** 

 
 "Uskr{we jutro bilo je sun~ano i toplo. Na nebu je vedro blistalo sunce, 
a grane drve}a mahale su oki}ene cvetovima. Ulicama su vrvile povorke gra|ana 
u prazni~nom ruhu i sa sve~anim i vedrim izrazom lica. 
 I tada, u prepodnevnom raspolo`ewu najlep{eg hri{}anskog praznika 
zloslutno su zaurlale alarmne sirene."14 
 Nebo je zakloweno bombarderima; izme{ali su se zvuci sirena, paqbe 
protivavionske artiqerije, huk avionskih motora i odjeci stravi~nih 
eksplozija bombi. Dim, vatra, oblaci pra{ine i krici prekrili su grad. 
 "Na{ beli Beograd opet je u crno zavijen. Sav je u ru{evinama. Poru{eno 
je op{tinsko Porodili{te, de~ji domovi; pogo|ene sve bolnice, a isto tako 
sru{eno je i vi{e stotina zgrada za stanovawe."15 
 Ministar rada, socijalne politike i narodnog zdravqa Tasa Dini} dao je 
izjavu o razmerama o{te}ewa i radu dr`avnih sanitetskih ustanova: 
 "O{te}ene su, pre svega bolnice. U krugu Op{te dr`avne bolnice najvi{e 
je upropa{}eno de~je unutra{we odeqewe, ali i pored vi{e ba~enih bombi na 
wu, bolnica radi normalno. U Glavnoj vojnoj bolnici pogo|eno je 
Rentgenolo{ko i Zubno odeqewe i bilo je mrtvih. @rtve su bili bolesnici, a i 
dve bolni~arke su te`e povre|ene. Na Bolnicu za du{evne bolesti palo je 
tako|e vi{e bombi, ali nije bilo `rtava. Nastradala je tako|e Bolnica za 

                                                 
13

 Проф. др Драган Крстић, Психолошке белешке 1974-1975, Савремена администрација, Београд, 1992, стр 285-286  
14 Novo vreme-obnova (Nv- o), br. 932 od 20. 4. 1944. g., str. 2 
15 Proglas vlade Narodnog spasa srpskom narodu, (Nv-o), br. 923 od 20. 4. 1944. g. 
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zarazne bolesti, amfiteatar Patolo{kog instituta i Centralni 
higijenski zavod. 
 Ortopedski zavod sa bolnicom i Invalidsko odeqewe potpuno su 
uni{teni i tu se jedino ne mo`e obavqati rad. Sem toga, demoliran je Dr`avni 
dom za mu{ku decu i Dr`avni dom za `ensku decu, Dom slepih. [kola za nudiqe je 
sru{ena i dve sestre su poginule. Berza rada je te{ko o{te}ena, kao i Glavni 
ured za osigurawe radnika. 
 Dom srpske zajednice rada dobio je pun pogodak. 

 Iako su te{ko o{te}ene, sve 
ustanove, izuzev onih sru{enih, 
nastavile su rad, a mnoge ga nisu 
uop{te prekidale, uprkos 
bombardovawu."16 
O radu dr`avnih slu`bi i ustanova 
vi{e govori pismo Poslanstva 
Kraqevine Jugoslavije u Stokholmu, 
od 16. maja 1944. g., koje je na osnovu 
informacija iz zemqe, ambasador 
Aleksandr J. Avakumovi},    uputio                 
dr. Bo`idaru Puri}u, Predsedniku 
Vlade u Kairu:  

Ulica Kwegiwe Perside   
 
"U Beogradu je potpuno razru{en ure|aj za elektri~no osvetlewe i 

vodovod. Elektri~na je centrala ve} opravqenqa, ali vodovod nije 
funkcionisao jo{ 7. maja o. g. Velike su te{ko}e da se gra|anstvo snabde vodom; 
pije se mahom voda iz Save i Dunava tako da u Beogradu raste broj oboqewa od 
tifusa. 

Mnogo su stradale bolnice i danima je bilo nemogu}e izvr{iti niti 
jednu operaciju. Razru{ena je masa aparata potrebnih bolnicama i trebalo bi 
imati u vidu da se ti aparati blagovremeno nabave kako bi bolnice mogle da se 
dovedu u red odmah posle oslobo|ewa. "17 

 
Da je zdravstveno stawe beogra|ana veoma te{ko svedo~i i Obave{tewe o 

besplatnom vakcinisawu protiv kolere objavqeno 9. maja 1944. g. u dnevnim 
novinama.18 

Stra{ni rezultati bombardovawa prvog dana Uskrsa mogu se sagledati iz 
navedenog pisma  Poslanstva Kraqevine Jugoslavije u Stokholmu.  

 
"O{te}eni su ovi delovi grada: 
 
a) Kraj obuhva}en crtom: Dobra~ina ulica- Sewanina Iva- Gunduli}ev 

Venac- Carigradska (sada \ure Strugara) - Drin~i}eva- Va{ingtonova- 
Skadarska- De~anska do Privilegovane agrarne banke- Brijanova (Dragoslava 
Jovanovi}a)- Kosovke devojke- Kraqice Natalije (Narodnog fronta)- Carice 
Milice- Kwegiwe Qubice (Zmaj Jovina); 

b) Zatim, Kraqa Milana od Slavije pa Deligradskom- Vi{egradskom- 
Frankopanskom (Resavska) do ugla Kraqa Milana kod Mawe`a; 

                                                 
16 (Nv-o), br. 925 od 22. 4. 1944. g. 
17 Arhiv Jugoslavije , fond 382, isto 
18 Nv-o, br. 939 od 9. 5 1944. g., str. 3 
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v) Kompleks op{te dr`avne bolnice, zatim od ugla Prote Mateje- 
Wego{evom na Nevesiwsku- Kru{edolska- Neboj{ina- Pri{tinska (14. 
decembra)- od ugla Pri{tinske i Prestolonaslednika Petra (Maksima 
Gorkog) do ugla Vojvo|anske i Kraqa Aleksandra- zatim Kraqa Aleksandra 
ulicom do ulice Prote Mateje. 

g) Stradali su i bulevar Kneza Aleksandra i neke ku}e na bulevaru Vojvode 
Putnika vi{e Vajfertove pivare, zatim su sru{eni uglovi Geteove 
(Ruzveltova) i Kraqice Marije ulice (27. marta), ugao Geteove i Kraqa 
Aleksandra. Pojedine bombe pale su u Rumunsku (U`i~ku) ulicu u blizini vile 
Perovi}a, koja je sru{ena i u blizini vile Ike Novakovi}a. 

Mnogo je stradao kraj oko 
Kne`eva spomenika i sru{ena je ku}a 
Suboti}a na uglu Pozori{ne i 
Simine, kao i vi{e ku}a u 
Pozori{noj (Francuskoj) ulici. 
Bilo je {tete i u blizini nove 
elektri~ne centrale na Dunavu u 
pravcu Kapetan Mi{ine ulice. 
Bajlonova pijaca je potpuno sru{ena. 
Stradale su i ku}e u Milo{a 
Velikog do ku}e Zaja. Zaja i wena 
}erka poginule su, a wihovi le{evi 
iskopani su posle deset dana. 

        Kne`ev  spomenik 

*** 
 
U Zemunu stradala je ulica koja vodi od @elezni~ke stanice u varo{ i 

ulica Kraqa Petra. Ceni se da je u Zemunu poginulo 1.200 gra|ana. U gorwe 
brojeve nije ura~unat veliki broj ubijenih partizana iz Bosne koji su se 
nalazili u koncentracionom logoru na Sajmi{tu. Ono je najvi{e stradalo, jer 
se nalazi u neposrednoj blizini savskog mosta. 

Te{ko je utvrditi koliko je na zemqi polupanih nema~kih aviona, jer 
nemci imaju na aerodromima i la`nih aviona (od drveta, bez motora) koji treba 
da privuku savezni~ke bombe.  

*** 
 
 Pogo|ena je i palata Albanije. Bomba velikog kalibra udarila je u zgradu 
koso i pogodila skloni{te u kome je bilo mnogo sveta. Svi su izginuli. Zgrada 
je ostala stoje}i, ali je napukla i verovatno }e se morati ru{iti zbog 
opasnosti da se sama ne sru{i. 

*** 
 Gubitci Nemaca, vojnika i nema~kih gra|ana bili su bezna~ajni. Nemci su 
o~ekivali taj napad i uglavnom su se iz varo{i iselili ve} ranije (na primer 
direkcija Gestapoa). U samom Beogradu ima malo nema~ke vojske, a ba{ tih dana 
jedan deo Nemaca bio je zauzet borbom sa trupama generala Mihajlovi}a u 
Homoqu i u okolini Vaqeva. Osim toga Nemci su prvo obavestili svoje 
sunarodnike o pribli`avawu savezni~kih aviona i kako oni raspola`u 
transportnim sredstvima omogu}eno im je da se  blagovremeno udaqe iz 
Beograda. Za gra|anstvo je dat znak za uzbunu tek 15 minuta po{to je 
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telefonom dat alarm za Nemce po nema~kim nadle{tvima i dato im vreme da se 
skone pre nego {to izbeglice zakr~e ulice."19 
 

 ^i{}ewe Terazija 
Po{to je predhodnih nedeqa vi{e puta sirenama najavqivana uzbuna, a 

avioni su samo preleteli iznad grada, veliki broj stanovnika nije obratio pa`wu 
na znake upozorewa i na{ao se na ulicama neza{ti}en, kada su  bombe stvarno 
po~ele da padaju. 

*** 
Posle bombardovawa jedan broj gra|ana napustio je Beograd, a preostali su 

po ru{evinama tra`ili svoje porodice, ro|ake i prijateqe i poku{avali da 
ubla`e posledice katastrofe. 

Radi spre~avawa {irewa zaraznih bolesti, Nemci su po~eli sa brzim 
raskr~avawem ulaca. Zbog nedostatka radne snage 
za to upotrebqavaju Italijane koje su pre 
nekoliko nedeqa zarobili od partizana.20 

Policija, vatrogasci i zdravstveni radnici 
prvi su pritekli u pomo} zatrpanim i povre|enim 
sugra|anima. Vlasti su naredile svim mu{karcima 
od 18 do 50 godina da ostanu na svojim mestima i 
pomognu da se `ivot {to pre normalizuje, a u tom 

                                                 
19 AJ, fond 382, isto 
20 AJ, fond 382, isto 
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ciqu i svim lekarima, bolni~arima, apotekarima i apotekarskom osobqu, 
babicama i ostalom sanitetskom osobqu, zanatlijama i trgovcima nare|eno je da se 
odmah vrate na svoju du`nost. Uhva}eni u kra|i ili o{te}ewu tu|e imovine 
ka`wavani su odmah streqawem. Katastrofalne posledice otklawane su uz pomo} 
celokupnog gra|anstva. 
 

KAKO JE STRADALO GRADSKO PORODILI[TE 
 

"Posle te{kog angloamerikanskog teroristi~kog napada na  prestonicu 
Srbije na prvi i drugi dan Uskrsa iz dana u dan broj `rtava se pove}ava. Pod 
ru{evinama se nalaze mnogi le{evi ili sasvim raskomadana qudska tela, koja se 
otkopavaju i sahrawuju. Beograd, koji je tako postradao od te{kih bombi {to 
su razorile ogroman broj zgrada pa i ~itave ulice, ne}e mo}i jo{ zadugo da 
izvida te svoje rane, a wegovo mirno stanovni{tvo se zlopati od stalnog 
uznemiravawa usled neprestanog nadletawa i bombardovawa nemaju}i ni dawu 
ni no}u mira. 

Koliko je bezdu{no 
bilo ovo iznenadno 
bombardovawe na najve}i 
hri{}anski praznik, koji 
se spremao da proslavi u 
svojim domovima ceo 
pravoslavni Beograd, nije 
potrebno naro~ito 
nagla{avati. Pored 
vi{e stotina 
privatnih domova, 
ru{evine bolnica, de~jih 
prihvatnih i bezbroj 
humanih ustanova, koje ni 
u kom slu~aju ne slu`e 
ratnim ciqevima, 
najboqe svedo~e o tome. 
  

Jedna od prvih bombi pala je na Gradsko porodili{te (Odeqewe za `enske 
bolesti i poro|aje Gradske bolnice) u ulici Kwegiwe Perside (Krunska ulica,).  

 
Sa polomqenim staklima i istrgnutim 

prozorskim okvirima letela su par~ad cigala i 
name{taja a i delovi qudskih i de~jih tela. Tako je 
jedna de~ja glava na|ena nasred ulice, a u susednom 
dvori{tu dva mrtva novoro|en~eta.  

U prizemqu je otkopan trup bez glave jedne 
porodiqe koja je le`ala na tre}em spratu. Odmah 
posle ba~ene bombe intervenisali su vatrogasci, 
koji su pomo}u svojih velikih lestvica izvla~ili 
postradale, jer je lift i  stepeni{te bomba  
tako|e razorila. Iz ru{evina je izva|eno 15 mrtvih 
porodiqa i isto toliko novoro|en~adi, dok se 
ta~an broj jo{ ne zna, jer se pod gomilama cigala i 
ostalog gra|evinskog materijala nalaze ne vi{e 
le{evi, ve} sasvim raskomadani delovi. Sve one 
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porodiqe koje su bile te{ko povre|ene prenete su odmah u bolnicu, jer se u 
istoj zgradi nalazila i Stanica za hitnu pomo}. Blagodare}i toj okolnosti, 
wima je mogla biti ukazana hitna pomo}. Isto tako i one porodiqe koje nisu 
bile te`e povre|ene, ali su bolesne, preba~ene su u bolnicu. Ostale su upu}ene 
svojim ku}ama. 

Sem porodiqa i novoro|en~adi, ima poginulih i me|u posetiocima. Tako 
su, po obave{tewu koje nam je dao upravnik Porodili{ta dr Milenko Beri}, 
stradale dve porodice. 
 Ovom prilikom treba naro~ito ista}i po`rtvovanost i samopregor 
lekara i sveg osobqa Porodili{ta u najte`em trenutku. Ubrzo je stigao dr 
Sergije Ramzin, direktor Direkcije za socijalno i 
zdravstveno osigurawe. Lekari su preko 
postavqenih dasaka niz poru{eno stepeni{te na 
rukama iznosili malu decu. Prilikom rasprskavawa 
bombe rawen je de`urni lekar dr Vladislav 
Juri{i}. Od babica su bile povre|ene: Natalija 
Grahovac, Danica Cukrovska, Desanka Vukalovi}, 
Krista Radovanovi} i Mileva Milovanovi}. 
 Bomba je zahvatila levo krilo zgrade, 
uni{tiv{i dve tre}ine ~etvrtog, dve tre}ine 
tre}eg, polovinu drugog i ~etvrtinu prvog sprata. 
Weno razorno dejstvo bilo je strahovito: vi{e od 
polovine zgrade je razoreno, a ostatak potpuno 
demoliran.  
  
Sada se Odeqewe za `enske bolesti i poro|aje 
nalazi u samoj Gradskoj bolnici; po{to je ovo 
nedavno ustanovqeno i lepo ure|eno Gradsko porodili{te sasvim 
upropa{}eno."21 
  

 
VATROGASACI U AKCIJI POSLE 

BOMBARDOVAWA 
 

Beograd je u to vreme imao vi{e od 300 vatrogasaca. 
Oni su odmah ukqu~ili u akcije spa{avawa i otklawawa 
posledica bombardovawa. 

Navodimo svedo~anstvo jednog od u~esnika 
spa{avawa pre`ivelih neposredno posle ru{ewa 
objekta. 
 
 "Bilo je vrlo dirqivih prizora. Naro~ito u 
zgradi Porodili{ta u Krunskoj ulici: jedan po`arnik 
vadi le{ mlade majke sa detetom. Na o~i mu naviru suze. 
I wega je pritisnuo veliki bol. On pla~e."22 
 
 Vatrogasac- |ak je bombardovawe posmatrao: "ispod 
kro{wi drve}a kod restorana "Venecija" u Zemunu, gde 
sam bio sa vatrogasnim kolima DVD "Matica", ~iji sam 

                                                 
21 Nv- o, br. 031 od 29- 30. 4. 1944. g., str. 3 
22 Nv- o, br. 937 od 6. 5. 1944. g., str. 3 
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bio dobrovoqni ~lan. Nekoliko dana smo gasili po`are i vadili unesre}ene iz 
ru{evina i ukazivali im prvu pomo}. Bili su to u`asni prizori."23 

 
VELIKI BROJ @RTAVA U PORODILI[TU 

 
 " U Gradskom porodili{tu, ustanovi koja prima pod svoj krov majke i 
novoro|en~ad, teroristi~ki napad je doneo smrt mnogim majkama i deci. 
 Soba br. 30 imala je devet kreveta. Kod porodiqa su bili posetioci. 

Predpostavqa se da su svi izginuli. 
Kako su jadne majke masakrirane najboqe 
nam pokazuju neki detaqi. U parteru je 
na|en obezglavqen trup jedne majke sa 
tre}eg sprata. Na susednoj ku}i, na 
krovu, nalazi se jedan kompletan 
krevet. Porodiqa je naravno odba~ena i 
ubijena zajedno sa bebom. 
 Sobe broj 20, 21, 22 i 23 razorene su. 
[ef porodili{ta dr Beri} sa osobqem 
koje je ostalo nepovre|eno i sa 
gra|anstvom pristupio je odmah 
spasavawu. Jedna `iva porodiqa 
otkopana je do pojasa. Ona je `iva. 
Traverzna je prigwe~ila. 
 Dragoslava Nikoli} porodiqa sa 
stanom u Bra}e Nedi}a broj 2 rodila je 
mu{ko dete. Oboje su `ivi. Supruga 
Milivoja @uni}a sa stanom u Toma{a 
Je`a br. 9 rodila je `ensko dete, ali je u 
posledwem ~asu, mada zasuta 
ru{evinama, spasena. Porodiqa Dobrila 
Cvetkovi} iz Molerove 39 te{ko je 
povre|ena u obe noge. 

   Породилиште из дворишта        
 Ovo su mali detaqi o nesre}i u 
Krunskoj ulici. Tek kad se srede 
podatci vide}e se koliko je nevinih 
`ivota zatrpano u ru{evini 
porodili{ta."24 

Planiralo se da }e Gradsko 
porodili{te proraditi 29. aprila 1944. 
godine 25(9), ali radovi nisu zavr{eni, 
pa je Porodili{te preseqeno 7. maja u 
zgradu De~jeg obdani{ta u ulicu Mlade 
Bosne br. 5. 26 

Stanica hitne pomo}i nastavila 
je sa radom u razru{enoj zgradi.27 

                                                 
23 Braca Ben~evi}, Beogradski krvavi Uskrs, Politika 7. 4. 1994. g. 
24 Nv- o, br. 923 od 20. 4. 1944. g., syr. 2 
25 Nv- o, Radno vreme ambulanata, br. 929 od 27. 4. 1944. g. 
26 Nv- o, br. 939 od 9. 5. 1944. g., str. 3  
27 Nv- o, br. 929 od 27. 4. 1944. g. 
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PONEDEQAK, 17 APRIL, DRUGI DAN USKRSA 
 
 Drugog dana bombardovawa, 17. aprila, u tri talasa sa 6oo bombardera, 
bombama je grad zasipan dva i po sata. Po{to je veliki broj stanovnika napustio 
grad, broj `rtava je bio mawi nego predhodnog dana. 

"Prilikom drugog bombardovawa varo{ je malo stradala, ali su potpuno 
poru{ene `elezni~ke stanice Beograd- Sava, Vapina fabrika (o{te}eni su 
mostovi preko Save i Dunava), zemunska   `elezni~ka stanica, zemunski        
Угао Пашићеве и Дечанске 
aerodrom i zgrade mahom fabrike koje se nalaze u blizini te stanice i 
aerodroma"28.  

 
GRA\ANI UMKE POMOGLI PRIJATEQU DA OTKOPA LE[EVE @ENE 

I DETETA U BEOGRADU 
 
 "Jedan ~inovnik sa Umke, ~ija je `ena sa novoro|en~etom bila u Gradskom 
porodili{tu na dan bombardovawa, je punih dvanaest dana raskopavao ru{evine 
u poku{aju da prona|e svoje mile i drage. Tada se me|u wegovim prijateqima na 
Umci preduzme akcija i jedna grupa od 25 gra|ana sa Umke do|e u Beograd, re{ena 
da kopa dan i no} dok svome drugu i prijatequ ne donese izvesnosti. I za svega 
{est sati marqivog i istrajnog rada ova grupa qudi je ne samo iskopala sve 
le{eve iz ove velike zgrade, ve} je pomogla i nekim ku}ama u susedstvu. Poginula 
`ena i dete su prona|eni. "29 
 
 

BOMBARDOVAWE BEOGRADA SNIMQENO ZA @URNAL 
 
 " Reporteri filmskog `urnala "Ufe" su snimili teroristi~ki napad 
angloameri~kih  bombardera na Beograd. Uskoro }emo videti na platnu ceo tok 
bombardovawa."30 

  Филм се може на погледати на сајту http:// www. 

youtube.com/watch?v=0emdQt_VKf0, а постоји и 

монтирана звучна верзија са деловима који нису 

снимљени изнад Београда. 
 
 

PORU[ENI GRAD 
 

Detaqan "Izve{taj o zadatku takti~kog 
bombardovawa  Beogradskog podru~ja na dane 16. i 17. aprila 
1944. godine" koji je poslao Glavni {tab Savezni~kih 
sredozemnih vazdu{nih  snaga 9. juna 1944. godine Odeqku 
{taba Vrhovne komande Kraqevskih jugoslovenskih snaga31 

                                                 
28 AJ, fond 382, isto 
29 Nv- o, br. 934 od 3. 5. 1944. g., str. 2 
30 Nv- o, br. 923 od 20. 4. 1944. g., str. 2 
31 Komnen Pijevac, Prva reagovawa predstavnika Vlade Kraqevine Jugoslavije na anglo- ameri~ko 

bombardovawe Beograda 1944, Arhiv, ^asopis Arhiva Jugoslavije, Godina XX, br. 2, str.233 
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pomiwe kao ciq napada samo koloseke Beograd- Sava, Zemunski aerodrom i 
fabriku aeroplana Rogo`arski  i Ikarus.  
 U informaciji generalnog konzula iz Carigrada dostavqenoj {tabu 
Odeqka Vrhovne komande navodi se: Beograd je prvi put bio bombardovan 16. 
aprila u podne... Kako je ranije bilo vi{e uzbuna, od kojih nijedna nije bila 
pra}ena bombardovawem, svet ni ove nije uzeo ozbiqno, te je usled toga bilo 
mnogo `rtava, po tvr|ewu onih koji obave{tavaju, oko 2.000 mrtvih, ve}inom 
`ena i dece. Najvi{e je bilo `rtava od prvog bombardovawa, iako je drugo, 17. 
aprila, bilo nesrazmerno ja~e... Pogo|ena je fabrika aviona u Zemunu, dok 
Rogo`arski u Beogradu nije (on, uostalom radi samo name{taj). Fabrika 
"Moravija" pogo|ena je sa dva projektila i uni{tena. Fabrika [umadije u 
Milo{a Velikog ulici o{te}ena je, fabrika hartije Milana Vape isto tako. 
Fabrika Ma~va, ranije Progres, pogo|ena je i uni{tena. Uni{tene su i neke 
sporedne zgrade Pivare Vajfert, te zgrada malceraja, sa mnogo sirovine, i 
{tale pivare Bajloni... Osiguravaju}e dru{tvo Jugoslavija potpuno je 
izgorelo... Tako|e su o{te}eni: Tehni~ki i Pravni fakultet (nova zgrada), 
zgrada Trgova~ke omladine u Knez Mihajlovoj ulici pored kwi`are Gece Kona, 
Zgrada u Pozori{noj ulici broj 25, Kraqa Milana ulici broj 6. Najvi{e je 
stradala Bajlonova pijaca. U tom kraju cela Drin~i}eva ulica je poru{ena. Oko 
stanice je mnogo stradala ulica Bra}e Krsmanovi}a. Direktne pogotke dobilo 
je Ministarstvo saobra}aja i Ministarstvo {uma i ruda.32   

 
Na osnovu govora glavnog urednika Novog vremena Stanislava Krakova 

mo`e se zakqu~iti da je broj poginulih u dvodnevnim brombardovawima bio 
veliki: 

 
" Jadno izgleda danas nesre}ni Beograd. Ne samo ~itave ulice, u kojima 

nema ni vojnog ni privrednog ni saobra}ajnog objekta, ve} ~itavi blokovi ulica 
sa zemqom su sravweni. Na stotine se broje porodice koje su do posledweg ~lana 
uni{tene. Bio sam dva dana posle bombardovawa na grobqu. Iako su ~lanovi 
ekipe dobrovoqnih grobara ve} dva dana neprekidno pokopavali `rtve na ulazu 
u grobqe stajala je stra{na povorka od 450 mrtva~kih kov~ega. To su bili oni 
znani, oni koji su imali porodice da se za wihovu sahranu pobrinu. Po kapelama 
stajali su le{evi `ena, qudi i dece, iskidani, onakaweni, naslagani do u visini 
~oveka. To su bile neznane `rtve oko kojih su lutali svi kojima su bombe 
takozvanih "saveznika" ono {to im je najmilije bilo uni{tile i otele. Majke 

su tra`ile svoju decu, `ene mu`eve, 
deca roditeqe."33 
 Prema svedo~ewu dobrovoqnog 
~lana vatrogasca- |aka iz DVD 
"Matica" u dvodnevnom bombardovawu 
Beograda, Sajmi{ta i Zemuna je 
poginulo vi{e od 2.500 beogra|ana, a 
raweno je vi{e hiqada gra|ana, u 
Zemunu je poginulo nekoliko stotina 
gra|ana, a u logoru Sajmi{te vi{e od 
tri stotine na{ih logora{a i 
Italijana- nema~kih ratnih 
zarobqenika.34 

                                                 
32 Komnen Pijevac, isto 
33 Najve}i me|unarodni skandal, Beogradski krvavi Uskrs., str. 37 
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Prema ranije navedenom Izve{taju iz Stokholma, prilikom prvog 
bombardovawa se procewuje da je u Beogradu bilo 3.800 mrtvih gra|ana, a u 
Zemunu 1.200 gra|ana."35 

Prema izjavama tada{wih vlasti poginulo je preko 2.000 gra|ana (od toga 
1.000 dece), a samo u objektu u kome danas radi Zavod "prema onome {to je 
utvr|eno, u bombardovawu Porodili{ta su poginule 22 porodiqe i 22"36 
novoro|en~adi mla|ih od osam dana. 

Prema drugom izvoru37 ispod ru{evina je izva|eno oko 1.100 poginulih, a 
preko 1.400 qudi je raweno. 

Istra`ivawa dr Slobodana Brankovi}a pokazuju da je u dvodnevnom 
bombardovawu poginulo 18 nema~kih vojnika.38 

Jugoslovenska vlada u Londonu, Vrhovni [tab NOV i POJ i brojni 
politi~ari obe strane ulo`ili su zvani~ne proteste , ali je grad bombardovan i 
18. maja, a napadi su ponovqeni 6. i 8. septembra. Wegovo uni{tavawe zavr{ilo 
se sa oslobo|ewem 20. oktobra iste godine. 
 Razmere aprilskih razarawa grada i broj poginulih nikada nisu precizno 
utvr|eni. 
 Погинули грађани сахрањивани су на Централном, Новом, Земунском 

и другим гроблјима, али је један број сахрањиван и у двориштима крај својих 

кућа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Гробнице погинулих на Новом гробљу, 

снимио В. Јаношев 

  

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                        
34 Braca Ben~evi}, navedeni ~lanak 
35 AJ, fond 382, isto 
36 Se}awa Du{anke Dudakovi}, isto 
37 Slobodan Kqaji}, navedeni ~lanak 
38 Slobodan Kqaji}, navedeni ~lanak 
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На основу писања тадашње штампе 

утврђено је да је Властимирка (Власта) Р. 

Јовановић, рођена Круљец погинула 16. 

априла у Градском породилишту
39

. 

  
 

 
 
 Било је и других страшних примера после бомбардовања:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Саопштење 40
 

 
Сведочанство о страхотама овог бомбардовања пружа нам и данас 

искривљена улична ограда, коју је као својеврстан спопоменик, у улици 

Ђорђа Вајферта бр. 72 сачувао проф. др Брана Димитријевић. Оштећење је 

настало када је зграда преко пута, погођена бомбом, разнета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
39

 Nv- o, br. 935 od 5. 5. 1944. g 
40

 Нв- о, бр. 945 од 16. 5. 1944. г. 
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СВЕДОЦИ БОМБАРДОВАЊА 

Јелена Илић 
 

 Мој отац, Живорад Илић рођен 29. марта 1907. у Скели, код Обреновца, 

радио као главни кувар у Белом Двору на Дедињу, а у време бомбардовања као 

главни кувар у Породилишту. Становао је на четвртом спрату зграде са супругом 

Флором- куварицом и ћерком Јеленом, у делу са кулом.  

«Данима пре првог бомбардовања на Ускрс, сирене су најављивале 

појављивање авиона изнад града. Тата нас је водио у зграду у дворишту да се 

склонимо и оданде смо, извирујући из улаза, гледали прелетање авиона. 

На дан бомбардовања, бабица из породилишта, наша пријатељица, одвела ме 

је код ње на ускршњи свечани ручак. Ја сам имала девет година, али се свега 

одлично сећам. Не знам зашто, али замолила сам мајку да са собом понесем 

омиљену лутку. Да је нисам понела остала бих без ње. Током ручка чули смо 

експлозије бачених бомби (Породилиште је погођено између 12 и 13 сати), а 

касније је и бомбардовање објављено на радију, па је наведено да је и 

Породилиште погођено. Одмах смо кренуле. Ми смо становали на 4. спрату, баш у 

делу који је погодила бомба. Мама је радила тог дана у кухињи  са татом (сутурен, 

део где је сада магацин) када су почеле прве бомбе да падају по Београду,  то им је 

спасло животе. Пред сам пад бомбе на Породилиште мама је покушала да оде до 

стана да прикупи документа, новац и друго, али је зауставио портир чика Тоша, 

спречио је да се попне у стан и послао у сутурен. Када је ушла у кухињи бомба је 

погодила зграду. 

На фотографији су: Wilhem – 

францускиња од око 12 година 

(ћерка наших пријатеља, отац јој је 

зграду имао зграду у Браће Недића 2 

и локал за рестаурацију намештаја у 

дворишту), лицем окренута  мајка 

Флора и ја- Јелена (девојчица делом 

заклоњена). 

 

Сви запослени су почели да 

помажу повређенима, дошла је 

полиција, ватрогасци, запослени који 

су били код својих кућа, војници, 

добровољни спасиоци. У чаршаве су сакупљали делове тела погинулих, а почело 

је и прикупљање неуништене опрему. Са једног балкона висили су погинули човек 

и жена. Наш кухињски столњак био је на дрвету преко пута улице.  

Мама и тата су отишли у стан- степениште није било срушено, али је лифт 

срушен. Уз помоћ запослених почели су да прикупљају преостали кућни инвентар. 

Хитна помоћ је била у дворишном делу зграде, са гаражом у подруму. Она 

није погођена и наставила је са радом. 
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Неуништене ствари из стана сакупили смо касније испред улаза у зграду и 

понели са собом када смо се селили.»
41

  
 

Душанка Дудаковић 
И сe}awa Du{anke Dudakovi} na taj dan je veoma impresivno:  

 
"U nedequ 16. aprila 1944. godine radila sam pre podne. U 6 sati ujutro 

grad su nadleteli bombarderi i oti{li u pravcu 
Rumunije. Kada je po~ela poseta porodiqama 
dobila sam dozvolu da odem ku}i na prazni~ni 
ru~ak. Tako se u trenutku bombardovawa nisam 
nalazila u zgradi porodili{ta. 
 Bombe su po~ele da padaju oko 11, 30 sati. 
 U ku}i sam ~ula zvuke eksplozija i po`urila 
nazad u porodili{te. 
 Prilaz sru{enoj zgradi  bio je blokiran 

(zbog eventualne pqa~ke). Videla sam da su dve susedne ku}e sru{ene( Krunska 53 
i 55), a na Porodili{tu je celo levo krilo gledano sa ulice i stepeni{te 
sru{eno. Vatrogasci i osobqe koje se u woj nalazilo spa{avali su pre`ivele 
bolesnice i bebe. Tek posle nekog vremena uspela sam da pri|em i pomognem u 
izvla~ewu pre`ivelih, wihovom previjawu, prikupqawu rasutog inventara i 
instrumenata."42 

  
Александар Живановић  

 
@ivanovi} Aleksandar, profesor fizi~kog vaspitawa u Trgova~koj 

{koli u Beogradu imao je tek 11 godina. "Se}a se da je wegov otac kradom slu{ao 
zabraweni Glas Amerike u prole}e 1944. godine. Spiker Grga Zlatoper je iz 
ve~eri u ve~e najavqivao: Dragi Jugosloveni, prvi vesnici slobode, avioni 
libertas, dolaze s prole}em da najave slobodu. 

  
 A, umesto slobode avioni su doneli smrt mnogim beogra|anima.  
 Na prvi dan Uskrsa, u nedequ 16. aprila 1944. godine oti{ao sam sa 
drugarima na igrali{te, kod sada{weg Centralnog zatvora. Lep sun~an dan. U 
11,15 sati  po~elo je prvo poluvreme utakmice  Rudnik : Du{anovac, kada su se na 
horizontu prvo za~uli, a zatim pojavili srebrni avioni  obasjani suncem. 
Prekrili su nebo vra}aju}i se iz Rumunije, a onda odjednom, umesto obe}ane 
slobode,  iz svojih utroba na Beograd izru~ili smrtonosni tovar bombi. 
Gledaoci i igra~i razbe`ali su se na sve strane tra`e}i zaklon. Utakmica nije 
nastavqena. "43 

 

Драгослав Андрић 
 

Deo svoje sudbine ispri~ao je Dragoslav Andri} iz Beograda44: 

                                                 
41

 Сe}awe Jelene Ili}, Сведок бомбардовања, zabele`io Vladimir Jano{ev februara 2006. g. 
 
42 Se}awa Du{anke Dudakovi}, isto 
43 Izjava @ivanovi} Aleksandra, zabele`io Vladimir Jano{ev 1999. g. 
44 Ispovest Dragoslava Andri}a, zabele`io Vladimir Jano{ev  
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 Sa nepunih 15 godina saznao je da ne `ivi sa pravim roditeqima. Slu~ajno 
je na{ao Potvrdu o usvojewu, koja je ubrzo  zauvek nestala. Usvojili su ga Todor i 
Zorica Andri}, bra~ni par bez dece. Oni mu nikada nisu ispri~ali sve {to su 
znali, ve} samo da su ga kao malog, starog 18 meseci, 20. oktobra 1945. godine 
usvojili iz Doma za decu bez roditeqa u Zve~anskoj ulici.  
 Dragoslav Andri} je u kwigu ro|enih upisan u Ripwu, u crkvi Svetog 
Trojstva dana 16. septembra 1944. godine, sa datumom ro|ewa 10. juni 1944. godine. 
 Dragoslav se se}a da su mu kasnije govorili da ima brata blizanca koji je 
`iv. Prema nekim izjavama Todora i Zorice misli da su se on i brat rodili u 
Porodili{tu u Krunskoj, da su odande spa{eni posle bombardovawa i odneti u 
Zve~ansku ulicu i  tamo zauvek razdvojeni. 

Dragoslav Andri} je proveo ceo `ivot poku{avaju}i da otkrije svoje 
poreklo, prona|e brata i prave roditeqe. Sva wegova tragawa nisu dala 
rezultate, ali on ni danas ne gubi nadu. 
 Mo`da malo vi{e svetlosti u sve zabele`eno mo`e uneti deo se}awa 
Du{anke Dudakovi}: 
 
 "Nekoliko dana pre bombardovawa u Porodili{te je iz logora u Nema~koj 
dovedena trudnica sa ogromnim stomakom. Tamo nisu hteli da izvr{e poro|aj; 
svi smo mislili da }e roditi bar troje- ~etvoro dece. Ona se dan pre 
bombardovawa porodila. Se}am se samo da su bili blizanci, jedini u to vreme. 

Dva dana posle bombardovawa portir ~ika To{a je prona{ao u ru{evini 
Porodili{ta polu`ivo dete i odneo ga u Zve~ansku ulicu. Po{to deca u 
Porodili{tu nisu imala nikakve oznake na sebi (onda se nisu upisivala imena 
na narukvicu oko 
ruke, jer su bebe 
le`ale uz svoje 
majke), podataka o 
ovoj bebi nije 
bilo."45  

 
 Ako je samo 
jedna majka 16. 
aprila u 
Porodili{tu imala 
blizance; ako je iz 
ru{evine spa{ena 
jedna beba i predata 
Domu u Zve~anskoj; 
ako je Dragoslav 
imao brata blizanca; 
ako Dragoslav 
usvojen iz istog Doma- mogu}e je da je delimi~no razja{weno wegovo poreklo i 
sudbina majke i brata.  

*** 

                                                 
45 Se}awa Du{anke Dudakovi}, isto 
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 Седамсдеset godina se isto pitawe: 
ZA[TO JE BOMBARDOVAN BEOGRAD? 

 
 Odgovor na postavqeno pitawe mo`emo dobiti tek kad se otvore arhive u 
kojima se i daqe sakriva izvorna gra|a koja }e nas pribliжiti istini. 
 

*** 
 
 Velika o{te}ewa na objektu u Krunskoj 57 nisu otklowena sve do 1946. 
godine kada je zgrada popravqena, pri ~emu je izmewena fasada, a umesto lepih 
poru{enih kupola izgra|en je jednostavan krov na ~etiri vode. 
 Tek krajem 1994. godine, posle pedeset godina delimi~nih popravki i 
rekonstrukcija unutra{wosti, zgradi je vra}en izgled i funkcionalnost iz doba 
wene izgradwe, a 1996. godine ugra|en je i lift. Ponovo ovaj prostor u 
potpunosti ispuwava svoju namenu.  

*** 
 
 U Zavodu za zdravstvenu za{titu studenata od 1996. godine na{e pacijente 
upoznajemo sa ovim doga|ajem. Na upadqivom mestu isti~e se veliki pano sa 
opisom doga|aja, izvodima iz onda{we {tampe i retkim fotografijama koje su se 
mogle prona}i. 
 Prvi put je sve~ano i dostojanstveno 1999. godine (55 godina od 
bombardovawa), obele`ena ova tu`na godi{wica. Delegacija Beograda 
(Gradona~elnik, Predsednik gradske vlade i drugi zvani~nici Skup{tine 
grada), polo`ila je vence na ulaz u nekada{we Gradsko porodili{te- Odeqewe 
za `enske bolesti i poro|aje Gradske bolnice, koje se te godine nalazilo u 
zgradi dana{weg Zavoda za zdravstvenu za{titu studenata Beograd. U ime 
prisutnih gra|ana venac su doneli ~lanovi Saveza boraca, a zaposleni iz Zavoda 
su svojim prisustvom i vencem pokazali da ~uvaju tradiciju i pro{lost objekta u 

kome rade. Nakon toga je u 
sve~anoj sali Zavoda odr`ana 
komemorativna sednica u znak 
se}awa na nevine `rtve. 
 Obele`avawe godi{wice 
bombardovawa na sli~an na~in se 
nastavqa, pa su venci polagani i 
свих протеклих година. 
 
 Na zvani~an zahtev Zavoda 
da se odgovaraju}om spomen 
plo~om skine zaborav sa ovog 
doga|aja, odgovor nadle`nih jo{ 
nije stigao. 
 

16. април 2013. г., Директор Завода  
др Дубравка Миљуш полаже венац 
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ПРИЛОЗИ 
Оригинална верзија разговора са Јеленом Илић 

 
Lhoteiller (Helena Lhoteiller) је рођена 11. новембра 1935 г. у Београду, 

крштена у Вазнесенској Цркви на Светог Саву.  

Отац Живорад Илић рођен 29. марта 1907. у Скели, код Обреновца, радио 

као главни кувар у Белом Двору на Дедињу, а после капитулације као главни 

кувар у Породилишту. 

Данима пре првог бомбардовања на Ускрс, сирене су најављивале 

појављивање авиона изнад града. Тата нас је водио у зграду у дворишту да се 

склонимо и оданде смо, извирујући из улаза, гледали прелетање авиона. 

На дан бомбардовања, бабица из породилишта, наша пријатељица, одвела ме 

је код ње на ускршњи свечани ручак. Не знам зашто, али замолила сам мајку да са 

собом понесем омиљену лутку. Да је нисам понела остала бих без ње. Током ручка 

чули смо експлозије бачених бомби (Породилиште је погођено између 12 и 13 

сати), а касније је и бомбардовање објављено на радију, па је наведено да је и 

Породилиште погођено. Одмах смо кренуле. Ми смо становали на 4. спрату, баш у 

делу који је погодила бомба. Мама је радила тог дана у кухињи  

са татом (сутурен, део где је сада магацин) када су почеле прве 

бомбе да падају по Београду,  то им је спасло животе. Пред сам 

пад бомбе на Породилиште мама је покушала да оде до стана 

да прикупи документа, новац и друго, али је зауставио портир 

чика Тоша, спречио је да се попне у стан и послао у сутурен. 

Када је ушла у кухињи бомба је погодила зграду. 

Сви запослени су почели да помажу повређенима, дошла 

је полиција, ватрогасци, запослени који су били код својих 

кућа, војници, добровољни спасиоци. У чаршаве су сакупљали 

делове тела погинулих, а почело је и прикупљање неуништене 

опрему. Са једног балкона висили су погинули човек и жена. 

Наш кухињски столњак био је на дрвету преко пута улице.  

Мама и тата су отишли у стан- степениште није било срушено, али је лифт 

срушен. Уз помоћ запослених почели су да прикупљају преостали кућни инвентар.  

Све фотографије порушене зграде су  снимљене истог дана.    

Хитна помоћ је била у дворишном делу зграде, са гаражом у подруму. Она 

није погођена и наставила је са радом. 

После бомбардовања, истог дана, отишла сам са мојима у предграђе 

Београда, склонили смо се у један немачки бункер. 

Тата је прешао у Градску болницу да ради (становали смо у улици Свете 

Поповића). Пошто му је посао био јако удаљен нашли смо стан у једној вили 

близу болнице, у Батутовој улици (зграда је скоро срушена и замењена 

новоградњом). 

Мама и ја смо 1954. год. отишле у Француску, у Гренобл, мамино родно 

место, а тата је дошао 1957. г.  

Тата је радио као ученик у хотелу “Мажестик” и власник га је послао у 

Ецоле Хотелијер у Гренобл, где су се школовали кувари и конобари. Ту се се отац 

и мајка упознали, марту 1935. г. венчали и дошлу у Југославију. 
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Флора и Живорад на венчању у Француској 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена са мајком 

на улазу из улице 

Браће Недића 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Живорад и Краљица Марија у Паризу 
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     Указ о Краљевом ордену             

 

 

 

 

 

 

 

Снимљено  у Версајском дворцу 1960. год. 

Госпођица Јелена и отац Живорад 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отац Живорад је умро 9. јуна 1996. г., а мама је рођена 1915. 6 јануара, а умрла 26. 

јануара1988. год.  

 

Београд, 30. јануара 2006. г. 

 

Забележио Владимир Јаношев    Госпођа Јелена Илић- Lhoteiller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена и Владимир у Заводу за здравствену заштиту студената, 30. јануара 2006. г.



 24 

БОМБАРДОВАНИ БЕОГРАД 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Александрова       Књегиње Персиде 

     

 

 

       Милоша Великог 

 

 

Теразије бр. 7 
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Молерова 

 

 

      

 

   Теразије бр. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Молерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молерова 
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 Угао Немањине и Краља Милутина 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Угао Пашићеве и Дечанске 

 

 

 

 

 

    

     

 

 Милоша Великог   
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Сахране погинулих 

  

 Велики број погинулих грађана сахрањен је на Новом, Централном, 

Земунском и Бежанијском гробљу у приватним или заједничким гробницама. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уколико поседујете фотографије, забелешке или сте наишли на другачије 

податке о описаним догађајима, молим Вас да ми се јавите на 

wjanosev@gmail.com. 


