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Београд je старо насеље. Рачуна ce да његова 
старост износи око седам хиљада година. Прва 
насеља појавила cy ce на брегу изнад ушћа Саве 
y Дунав и на обали Дунава. Најраније утврђење 
подигли су Келти и по њему je Бсоград прво- 
битно носио име Сингидунум. Римљани су са- 
градили своје утврђење на простору данашњег 
Калемегдана и уз њега ce образовало стамбено 
насеље. Римски Сингидунум порушила су разна 
варварска племена која су овуда пролазила y ра- 
ном средњем веку. Насеље под новим именом 
Београд јавило ce y IX веку. Овај средњевсковни 
Београд достигао je кулминацију почстком XV 
века, за време деспота Стефана Лазаревића. Та- 
да ce састојао из утврђења и стамбеног насеља 
које ce простирало до данашње Улице седмог 
јула. Турци су заузели Београд 1521. године. Од 
тога времена Београд ce развијао као оријентал- 
на варош коју карактеришу стамбене чстврти - 
махале. Свака махала je имала иамију по којој 
je добијала имс. Врхунац y развоју за врсмс Ту- 
рака Београд je доживео y другој половини XVII 
века, пред аустро-турске ратове. Разорсн y овим 

ратовима, оријентални Београд je опадао, да би 
до краја XIX вска скоро y потпуности нестао. 
Нови, српски Београд, почео ce изграђивати кра- 
јем прве четвртинс XIX века, y савском крају, 
y оквирима Шанца који je обухватао Београд од 
Саве до Дунава. Шанац je представљао остатак 
зиданог аустријског утврђења из npfle половине

XVIII века. Састојао ce од рова, земљаног бе- 
дема, палисада и четири капије за улазак y ва- 
рош. Пружао ce данашњим Косанчићевим, То- 
пличиним и Обилићсвим вснцем до Трга Репу- 
блике, a онда ce Француском улицом спуштао 
до Дунава. Прве нове зграде саграђене cy y ок- 
вирима Шанца. Међутим, ускоро je почела обим* 
нија изградња изван Шанца, јер je ту било много 
више слободног простора. Од тога времена Бео- 
град ce непрекидно изграђује и шири све до 
наших дана.

Овим радом обухваћени су стамбени делови 
између Саве и Дунава, пошто cy ce насеља преко 
река почела изграђивати тек пред други светски 
рат.

Д. Ћ. 3.

БАНОВО БРДО

Данас je на Бановом брду велико, модерно 
насеље вишеспратница, које припада опшитни 
Чукарица. Међутим, за времс Турака, то je било 
Голо брдо, које ce називало и Ордија.1 Данашњи 
назив брдо je добило по Матију Бану.2

Матија Бан je био занимљива личност српске 
историје XIX века. Родио ce као Србин y Пе- 
тровом Селу код Дубровника 1818. године. Обра- 
зовао ce y области филозофских и педагошких 
наука, a затим je неко врсме живео y Турској. 
У Београд je дошао 1844. године и прво постао
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васпитач кћери кнеза Алсксандра Ка- 
рађорђевића. Био je затим професор на Лицеју 
и y Војној академији, a извршавао je и разне ди- 
пломатске мисије. Најдуже време провео je као 
шеф Пресбироа (од 1861. до пензионисања 
1878). Још врло млад почео je да пише песме, 
na ce писањем бавио целога живота y области 
књижевности и публицистике. Био je члан 
Српског ученог друштва и неких сличних стра- 
них друштава. Умро je y Београду 1903. године.3 
Матија Бан je био врло комуникативна личност 
и „мајстор лепе и топле речи“ . У Београду ce 
врло добро снашао и брзо стекао много прија- 
теља. Саградио je кућу y Господској улици (да- 
нас Бранкова) бр. 24. Дружећи ce са великим 
бројем људи и одлазећи y њихове куће, Бан je 
y и својој кући имао увек много гостију. На по- 
селима y њсговој кући, која су била нарочито 
запажена y ондашњем Београду, најпријатније je 
било када cy y њима учествовали Јован Јовано- 
вић - Змај и Љуба Нснадовић.4

Матији Бану ce веома допадала околина Бео- 
града, a нарочито тадашње Голо брдо, које je 
било ненасељено, na je затражио од Београдске 
општине да му на овоме брду прода један део 
терена. Због њсгових заслуга учињених Србији 
Општина му je око 1850. године поклонила ово 
имање, које ce налазило испод данашњег Не- 
мачког гробља, на врху Улице кнеза Вишеслава. 
Према Сретену Л. Поповићу са овога места je 
био изванредан видик на Саву и Дунав, Београд 
и Земун, Фрушку гору и срсмска села.5 Он je 
записао и речи кнеза Михаила који je једном 
приликом рекао Бану: „Да, ви имате y Београду 
најлепши изглед“.6

Пошто je добио имање Бан je ускоро на ње- 
му саградио летњиковац y шумадијском стилу, 
са великим доксатом, као и друге споредне згра- 
де које припадају једној српској сеоској окућни- 
ци: вајатс, млекару, качару, мутваке и др.7 Лет- 
њиковац и још једна зграда били су саграђени 
од тврдог материјала, јер je Сретен Л. Поповић 
записао да „испод брега има две Банове куће 
тврдо озидане“.8 Око куће je имао велику башту 
са цвсћем. На осталоме простору подигао je пре 
свега виноград и вићњак, a гајио je и пшсницу 
и кукуруз. Башта je била пуна разноврсног цвећа,

које je доносио из Дубровника и са грчких 
острва, али су му расаде за егзотично и друго 
цвеће доносили и београдски трговци који су пу- 
товали по свету.9 Матија Бан je y свомс летњи- 
ковцу одржавао своја позната посела, a ту je и 
умро 1903. године. Банов летњиковац je срушен 
y току борби за Београд y првом светском рату. 
Још за Бановог живота брдо ce називало Бано- 
вац, Банове куће и Баново брдо, али ce само овај 
последњи назив одржао до данас.10

Постоји још неколико података о овом Ба- 
новом имању и летњиковцу y сачуваној архив- 
ској грађи из 1863. и 1867. године. Сазнајемо пре 
свега да ce ово имање y оно време налазило y 
атару села Жаркова и да je имало површину од 
100 хектара. На имању су постојале две куће од 
тврдог материјала, једна всћа и друга мања,11 што 
потврђује казивањс Сретена Л. Поповића.

Око Бановог имања времсном cy ce почеле 
подизати и друге куће и пре и после првог свет- 
ског рата. Већа изградња je уследила тек после 
другог светског рата, тако да je данас Баново 
брдо једно од највећих приградских стамбених 
насеља Београда.

Д. Ђ. 3.

БАРА ВЕНЕЦИЈА

Бара Вснеција je добила ово име y другој 
половини XIX века, a ранији јој je назив био 
Циганска бара, јер су овде y XVIII веку живели 
Цигани. Тада су овде уз Цигане живели и си- 
ромашни лађари и бостанџије y брвнарама и со- 
јеницама.12 To je била равница која ce пружала 
испод брега десном обалом Саве, од ушћа 
Топчидерске реке до Железничке станице. Про- 
стор je чссто био плављен, na je тако и добио 
име. Некада je на овој великој пољани, када je 
била сува, вршила вежбе турска војска. На томе 
простору ce почетком XX века налазио и житни 
трг.13

Прво велико насипањс Барс Венеције обав- 
љено je y време изградње Железничке станице 
и пруге почетком осамдесетих година XIX века. 
Земља je доношена са мсста које je касније наз- 
вано Прокоп.ч Са насипањсм ce наставило и по-
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сле изградње Железничке станице. Нарочито су 
били обимни радови исушивања баре и насипа- 
ња y лето 1903. год, a земља je доношена са окол- 
них брежуљака. Тада je настала потреба да ce 
прошири комплекс железничке станице, али je 
било важно и уништење легла комараца и 
рђавог мириса који ce ширио око устајале барске 
воде. У току овог насипања догодио ce заним- 
љив случај y вези са радницима који су изводили 
радове. Наимс, предузимачи који су закључили 
уговор са државом ради обављања послова сми- 
слили су да нађу што јефитинију радну снагу, 
па су довели неколико стотина радника из врањ- 
ског, нишког и крушевачког округа. Радницима 
су обсћали високе наднице за одређени број сати 
рада, што нису испунили. Радници су обуставили 
посао, па су штрајком успели да остваре оно што 
им je обсћано.15

На овоме терену je током времена почело 
непланирано ницати стамбено насеље сиро- 
машних људи, које није имало ни најосновнија 
комунална постројења.16

Д. Ђ. 3.

БУКУРЕШТ - МАЛА

Букурешт - мала ce помиње y документима 
из треће деценијце XIX века, што значи да je 
постојала и раније. Како и када je настала данас 
ce не зна. Пошто носи име румунског града, 
може ce претпоставити да je имала везе са Ру- 
мунима, мада ce они y Београду ретко помињу.

Налазила ce испод Варош-капије, према Са* 
ви, ван Шанца, али свакако уз његово подножје. 
Припадала je српском делу београдске вароши. 
У насељу cy ce могле видети углавном ниске 
кућице грађене већином од плетера и блата. Ста- 
новништво je било сиромашно и бавило ce раз- 
ним занимањима. Овде су живели и многи људи 
и жене сумњиве прошлости, приспели из разних 
делова Београдског пашалука. У мали cy ce 
често догађале крађе, свађе и туче, око чега je 
власт имала доста посла. Букурешт-мала ce ка- 
сније не помиње.17

Д. Ђ. 3.

БУЛБУЛДЕР

Према Милићевићу тако ce зове „онај поток 
који тече озго од Лаудоновог шанца доле ка Ду- 
наву, источно од Тркалишта“. Поток je текао 
трасом данашњих улица Димитрија Туцовића и 
Цвијићеве.18 Цвијићева улица носила je некада 
назив Булбулдерски поток.19 Сама реч Булбулде- 
ре састоји ce од две турске речи: булбул, што 
значи славуј, и дере, што значи поток или до- 
лина. Према томе Булбулдер би био Славујев по- 
ток или Славујева долина. Постоје подаци да су 
овде Београђани долазили на излет још y XV III 
веку, за време аустријске окупације 1717-1739 

године. Такођс ce зна да je Булбулдер био изле- 
тиште и y XIX веку. Милићевић кажс да je пре* 
ко Булбулдерског потока подигнут насип према 
Новом гробљу, што значи да je то оно место где 
je данас надвожњак y Рузвелтовој улици преко 
Цвијићеве улице.20

Пошто ce помињу цветне баште и воћњаци21 
значи да су ту људи подизали куће и становали. 
Нешто интензивнија изградња Булбулдера 
почела je после првог светског рата, али су то 
биле углавном мање приземне зграде.22 Данас je, 
међутим, Булбулдер уклопљсн y најгушће ткиво 
Београда.

Д. Ћ. 3.

ВАРОШ-КАПИЈА

Варош-капијом ce назива онај део Београда 
који ce простире око некадашње Варош-капије. 
Она je била једна од капија на утврђењу које 
су Аустријанци изградили око вароши за врсме 
окупације Београда 1717-1739 године, a које су 
Срби касније назвали Шанац. Варош-капија je 
била на правцу Поп-Лукине улице, a налазила 
ce онде где Поп-Лукина улица ссчс Косанчићев 
венац. Име je добила по томе што ce кроз њу 
улазило y српску Савску варош или краће само 
Варош.23 Према првом списку улица из 1848, 
Поп-Лукина улица ce називала Варош-капијска 
улица.24 Варош-капију je пред рушење описао 
Милан Ђ. Милићевић. Он каже да je капија била 
„од каменог зида и од дсбелих греда“, a да je 
над капијом била стражара y којој су били тур-

67



ДР ДИВНА ЂУРИЋ-ЗАМОЛО - МР СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ

ски војници који су чували капију. Капија ce ра- 
није увск ноћу закључавала, што y последње вре- 
ме није био случај. Капија je срушена 1862. го- 
дине y току борби на улицама Бсограда, после 
познатог бомбардовања Београда од стране Ту- 
рака са тврђаве.25

0 животу Срба y овоме крају познати су по- 
даци још из прве половине XV III вска, из вре- 
мсна аустријске окупације Београда.26 Срби су ту 
наставили да живе и када су поново дошли Тур- 
ци, y другој половини XV III века и y XIX веку. 
Јаче je почео да ce развија после другог српског 
устанка, нарочито после хатишсрифа из 1830. го- 
дине, када су Срби почсли више да насељавају 
Београд. Око године 1828. измештено je и српско 
гробље y близини Варош-капије на Ташмајдан,27 
na je y овоме крају добијено више простора за 
изградњу. Градилс cy ce мање стамбенс зграде, 
али cy ce све више отварале трговачке и занатскс 
радње. Ту je углавном становала српска интели- 
генција, a изграђено je и неколико јавних зграда 
поред Саборне цркве и Конака кнегиње Љуби- 
це: Пошта, Богословија, Основна школа, Лицеј 
и др.28

И после рушења саме капије, Београђани су 
и даље овај крај називали Варош-капијом.29 На- 
зив je остао одомаћен и y XX веку, тако да ce 
и ја сећам да ce y периоду између два светска 
рата говорило како неко „станује на Варош-ка- 
пији“. Израз ce може чути и данас, тако да je 
то једини данашњи београдски топоним који 
подссћа на старо утврђење око вароши. Сачуван 
je као једини вероватно због тога што je то оду- 
век био српски део београдске вароши y Шанцу.

Д. Ђ. 3.

ВИЛИНЕ ВОДЕ

To je део Београда на обали Дунава, између 
старе електричне централе и Панчевачког моста, 
где ce некада налазило сметлиште града. Ту ce 
свакако још пре првог светског рата оформило 
дивље насеље сиромашних житеља Београда, 
већином рибара и лађара. На овоме терену било 
je доста подземних извора, који cy ce изненада 
појављивали за време високих вода, али су исто

тако брзо и нестајали и некада за собом одно- 
сили неопрезне купаче. Временом je настала ле- 
генда, по којој je крај и добио име, како y тим 
подземним водама живе виле, које кажњавају 
оне који их узнемиравају.30

Д. Ђ. 3.

ВОЖДОВАЦ

Вождовац je део Београда између Трга осло- 
бођења, Булевара ЈНА, Бањице, насеља Браћа 
Јерковић и Душановца. Назив Вождовац гтрво- 
битно ce односио на подручје од Трга осло- 
бођења до Вождовачкс цркве, a данашњи Горњи 
Вождовац био je посебно насеље названо Пред- 
грађе краљице Марије. Временом cy ce оба на- 
сеља стопила y јединствену целину, која je данас 
обухваћена именом Вождовац.

У XIX веку територија данашњег Вождовца, 
односно терен који ce од Торлака спушта према 
Београду, називао ce Врачар. На плану околине 
Београда из 1895. године Милутин Мишковић je 
простор где je данас почстак Улице војводе Сте- 
пе означио називом Калдрма, a подручје које ce 
пружа према Бањици обележио je именом 
Врачар.31

Прва грађевина на овој територији била je 
механа београдског трговца Николе Стефано- 
вића, подигнута око 1870. године на ливади дуж 
Мокролушког потока (данас Улица Стсвана 
Првовенчаног), до Крагујевачког друма (данас 
Булевар ЈНА). Највећи део тог простора сада 
заузима саобраћајна петља код Аутокоманде. 
Имање Николе Стефановића откупило je Ми* 
нистарство војно почетком осамдесетих година 
XIX века и на њему подигло поткивачку школу 
и топовске шупе. Београђани су и даље овај крај 
називали „код Стефановића механе“. Исти назив 
je носило и мало насеље настало крајем XIX 
века око почетака данашње Улице војводе Сте- 
пе, чијом je трасом све до 1928. ишао Крагује- 
вачки друм. У насељу je постојала још и Павина 
улица (данас Јове Илића) и Вулетово сокаче (да- 
нас Улица Трише Кацлеровића). На месту ка- 
снијсг Авалског друма био je пут за бањички ло- 
гор, a трасом данашње Табановачке и Кумо-
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драшке улице водио je пут за Кумодраж. Насеље 
je имапо тридесетак кућа y којима je живело 
скромније градско становништво. Остало по- 
дручје према Кумодражу и Бањици заузимала су 
имања и куће пољопривредника.32

Становници овога краја почели су од 1904. 
године да своје насеље називају Вождовац, јер 
cy ce на овом простору, y току устаничке опсаде 
Београда 1804-1806. године извесно време нала- 
зили логор и шанац вожда Карађорђа. Нови на* 
зив није ce одмах усталио , na ce y текстовима 
из тог времсна овај крај помиње под називима 
„код Стефановића механе" и „Крагујевачки 
друм“. У то врсме становници Вождовца били 
су занатлије, радници, фијаксристи, млекаџије и 
ковачи. Њихова деца одлазила cy y школу на 
Савинац, па су родитељи морапи да их возе чеза- 
ма. Крајем 1905. године отворена je y једној при- 
ватној згради Основна школа на Крагујевачком 
друму (касније ,,Карађорђе“). Школа ce 1908. усе- 
лила y наменски подигнуту зграду павиљонског 
типа, саграђену према пројекту арх. Веселина 
Трипковића на почетку данашње Улице Јове 
Илића.33

Друга јавна грађевина y овом крају била je 
Вождовачка црква, саграђена 1911. године до- 
бровољним прилозима Вождовчана, на месту где 
ce некада налазио Карађорђев логор. Црква сла- 
ви Св. цара Константина и царицу Јелену. На 
тај дан je, све до другог светског рата, одржаван 
вашар y црквеној порти, која je заузимала велики 
простор између данашњих улица Јове Илића и 
Војводе Степе*

После првог светског рата, на месту поред 
топовских шупа, Аутокоманда je изградила ра- 
дионицу за поправку аутомобила,35 na je по томе 
данашњи Трг ослобођења популарно назван Ау* 
токоманда, и овај назив ce y говору Београђана 
одржао до данас.

У периоду између два светска рата Вождовац 
ce све јаче насељавао. Становници су били 
већином чиновници, a осим њих радници, зана- 
тлије и трговци. Тада je Улица војводе Степе 
постала чаршија овог краја. Ту cy ce налазиле 
бакалнице, продавнице текстилне робе̂  занатске 
радње, кафане и ковачке радионице. На 
Вождовцу су преовлађивале породичне куће са

баштама, a било je и већих зграда са становима 
за издавање. Вождовачани су основали Друштво 
за унапређење и улепшавање Вождовца и спорт- 
клуб „Вождовачки".36

Највећи проблем становника овога краја би- 
ло je непостојање саобраћајне везе са центром 
града. Због тога су грађани Вождовца изабрали 
акциони одбор који je имао задатак да подстакне 
Општину да изгради трамвајску пругу до 
Вождовца. Изградња пруге Славија - Вождовац 
отпочела je 1924. Пруга je била дугачка 3300 ме- 
тара и завршавала ce код Вождовачке цркве. Ову 
трамвајску линију, која je носила број 10, Општи- 
на je на веома свечан начин пустила y рад 17.
I 1926. Кретање првог трамваја на овој прузи 
пропратили су Вождовачани свих генерација 
бурним изливима одушевљења.37

Пошто cy ce на Вождовац стално досељава- 
ли нови становници, растао je и број ђака, па 
ce зграда основне школе показала недовољном. 
Због тога je поред постојсћег павиљона подигну- 
та 1928. године нова школска зграда према про- 
јекту арх. Десанке Манојловић.3"

Исте године решено je и једно питање вс- 
зано за саобраћај. На месту старог пута за ба- 
њички логор изграђен je Авалски друм (данас 
Булевар ЈНА), који представља почетак пута за 
Крагујевац. Деоница друма од Аутокоманде до 
Трошарине добила je данашњи облик после мод- 
ернизације 1939/40. године када су изграђена два 
широка коловоза са простором за травњак и 
дрворед y средини.*

Канализација je на Вождовцу уведена 1940. 
године. Почетком јула, за време провале облака, 
поплављене су многе улицс, a куће y њима биле 
су оштећене. На молбу Друштва за унапређење 
и улепшавање Вождовца, прсдседник Општине 
Јеврем Томић и потпредседник ЈТазар Костић 
обишли су 11. јула Вождовац и y разговору са 
становницима увсрили ce y неопходност изград- 
њс канализације. Већ y августу почели су радови 
на грађењу канала y Улици војводе Степе и 
околним улицама.40 Изградњом канализационе 
мреже завршено je решавање најважнијих кому- 
налних проблема Вождовца.

С. Н.
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ВРАЧАР - ЗАПАДНИ И ИСТОЧНИ

Врачар je један од делова Београда који зау- 
зимају доста велику површину. Налази ce између 
данашњег Булевара револуције, Кнеза Милоша 
улице и „Мостара“. Раније ce, међутим, Врачаром 
називала још много већа територија, тако да ce 
почетком друге половине X IX  века Врачарски 
срез простирао југозападно од старе вароши y 
Шанцу и ширио све до атара села Вишњице, Ми- 
ријева, Малог и Великог Мокрог Луга, Кумо- 
дража, Бањице и Топчидера.41

Врачар je по свему судећи најстарији назив 
за појединс дсловс Бсограда, јср ce помињс још 
y предтурском псриоду. Према Чсдомиљу Мија* 
товићу Врачар ce први пут јавља 1440. годинс, 
као место на којем je турски султан Мурат II 
за време опсаде Београда примио угарске посла- 
нике.42 Према Турскоме плану Београда из 1521. 
год. овај крај je добио име по једноме „јунаку- 
невернику“ чије je име било Врачар, a који je 
ту имао колибу.43 Постоји још једна легенда о 
настанку назива Врачар. У томе крају je живео 
неки врач Стеван Хроми, који je предсказивао 
судбину према некој чудној књизи на непознатом 
језику.44

Преко Врачара су прошле све војске које су 
ce бориле око Београда, па су остављале о томе 
и трагове. Из времена пре српских устанака нај- 
дуже ce одржао шанац који су за време аустро- 
турских ратова y XV III веку ископали Аустри- 
јанци. Шанац ce одржао под називом Лаудонов 
шанац. Он ce простирао од Дунава до Савс пре- 
лазећи преко Врачара. Шанац je ископао Евге- 
није Савојски y првој половини XVIII века, a 
генерал Лаудон га je обновио y следећем рату 
крајем XV III века. Током времена делови шанца 
cy ce заравњивали, a неки су остали до краја 
X IX  вска.45 Данашња Улица Стојана Протића 
носила je назив Лаудонова, јер je шанац нскада 
ишао њеном трасом.

На Врачарском пољу су Карађорђсви уста- 
ници савладали Туркс 1806. године и заузели 
Београд. Погинулим устаницима подигао je спо- 
меник кнез Александар Карађорђевић 1848. го* 
дине. Споменик ce налази y Карађорђевом парку, 
a поред њега je и неколико гробова устаника.*

Изградња на простору Врачара почела je за 
време кнеза Милоша, после добијања Хатишери- 
фа 1830. године. Након изградње неколико јав- 
них зграда y вароши y Шанцу, кнез Милош je 
уочио да она није погодна за подизање државних 
зграда, јер je била сувише близу тврђави и тур- 
ским топовима. Због тога je одлучио да изгради 
нови део Београда, y којем би живели само Срби 
и где Турци не би имали приступа. За ту сврху 
одабрао je тсрсн на падинама према Сави, За- 
падни Врачар и Савамалу. Већ 1836. била je на 
Западном Врачару завршена изградња Велике 
касарне, y данашњој Улици кнеза Милоша, из- 
међу улица Масарикове и Немањине. Године 
1835. дошао je y Београд, на позив људи кнеза 
Милоша, инжсњср Франц Јанкс, пореклом Сло- 
вак. Он je, између осталог, имао задатак да гео- 
детски премери терене на којима je требало по- 
дићи тај нови, српски, Београд. Међутим, план, 
који je морао постојати као резултат премерава- 
ња, није сачуван.47 Остао je ипак један драгоцени 
докуменат из 1842. године са потписом Франца 
Јанкеа, план рађен за потребе Цркве св. Марка, 
који представља исечак ширсг плана, a на којем 
су представљсни дслови Западног Врачара, Са- 
вамале и Палилуле.48 План je рађсн уопштено, 
али су на њему исцртани правци главних сао- 
браћајница тога дела Београда: Улица кнеза Ми- 
лоша и Булевар револуције. И баш ова чињеница 
je за нас од великог значаја, јср ce види да je 
још тада постављен ортогонални систем улица 
Западног Врачара, који и данас постоји - један 
правац паралелан са Улицом кнеза Милоша, a 
други са Булеваром револуције.

Прсма Милану Ђ. Милићсвићу и Васи Ла- 
заревићу49 Западни Врачар ce простире између 
Шумадијске улице и „Докторове куле“ y оквиру 
болница, што значи приближно између да- 
нашњих улица: Булевара ЈНА и улица Српских 
владара и Кнеза Милоша и комплекса болница. 
Источни Врачар ce налази између данашњих ули- 
ца Булевара ЈНА, Улице српских владара, Улице 
кнеза Милоша, Булевара револуције, Каленићеве 
пијаце и храма светог Саве.

После подизања прве јавне зграде на Запад- 
ном Врачару, Велике касарне, током врсмена 
грађени су и други јавни објекти, већином војног
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карактера: Војна академија, Мањеж, Министар- 
ство војно и др. Војска je и раније била везана 
за Врачар, јер cy ce на још неизграђеном Врачар- 
ском пољу вршиле војне вежбе и обављали војни 
маневри београдског гарнизона.50 На Источном 
Врачару je било мање јавних грађевина, a међу 
њима je најзначајнија зграда Трсћс београдске 
гимназије, која и данас постоји, саграђена на ме- 
сту старе Војне болнице.

Упоредо са изградњом јавних зграда, на 
Врачару cy ce градиле и куће за становање, тако 
да je Врачар временом постао једна од најлепших 
стамбених четврти Београда. Ту je живео 
имућнији свет, па су и породичне куће биле бо* 
гатије обрађене и окружене великим и лспо 
уређеним баштама. На Врачару су имале куће 
многе познате личности Србије, као што су 
државник Јован Ристић и архитекта Јован Ил- 
кић.51 Затим cy y овоме крају живели: Живко 
Давидовић, Аврам Петронијевић, Младен Жујо- 
вић итд., a многе државе изградиле су овде своје 
амбасаде.52

Стамбени делови Врачара постепено cy ce 
изграђивали, тако да су становници всћ 1884. го- 
дине основали Друштво за улепшавање Врачара. 
Као што и сам назив Друштва казује, оно ce тру- 
дило да Врачар изгледа што лепше. Друштво je 
зато помагало и различите установе које су мо- 
гле да помогну да ce овај циљ оствари. У то 
време велики број улица на Врачару није имао 
калдрме и осветљења, a није било ни водовода 
ни канализације. На целом Врачару није било 
пијаце, na je Друштво већ 1885. године о свом 
трошку отворило пијацу на Цветном тргу. Пи- 
јаца je, међутим, 1899. прешла y руке Београдске 
општине. Друштво je затим засадило дрвореде 
y највећем броју улица и Источног и Западног 
Врачара, што je много допринело улепшавању 
Врачара. Друштво je радило и на томе да поје- 
дине улице добију тротоаре, да ce неке прошире, 
a друге продуже, како би повезале поједине уда- 
љене крајеве, што јс и урађено. Није остварена 
идеја Друштва да ce уведе трамвајска линија 
правцем данашњих улица Његошеве и Народног 
фронта до Зеленог венца и Саборне цркве. Нису 
остварене и неке друге замисли Друштва за које 
су била потребна већа материјална улагања.53

Друштво je за своје потребе 1902. саградило и 
кућу y Његошевој улици бр. 1, коју je пројекто* 
вао арх. Милан Антоновић.54

Између два светска рата и на Врачару cy ce 
почеле градити стамбене вишеспратнице, које су 
овоме крају постепено одузеле његову специ- 
фичну атмосферу мирне стамбене четврти го- 
сподских кућа y лепим баштама.

Д. Ђ. 3.

ГРАНТОВАЦ

Овај назив носило je земљиште између да- 
нашњих улица Београдске, Његошеве, Молерове 
и Пролетерских бригада.55 Име je добило према 
сопственику Едварду Максфелду Гранту, који je 
2. IV 1883. године постављсн за генералног ви- 
цеконзула САД y Београду.56 После Грантове 
смрти y Српским новинама je 1890. године об- 
јављен оглас y којем ce каже да маса покојног 
Едварда Максфелда Гранта нема новаца да пла- 
ти дуг Младену Ђукановићу, фијакеристи, па ће 
ce продавати велики плац ове масе y Београдској 
улици, подељен на 106 малих плацева. Продаја 
није извршена ни тада a ни следеће годинс.57

Пошто ce Грантовац налази на територији 
Источног Врачара, Друштво за улепшавање 
Врачара обратило je пажњу на овај тсрсн и 
дошло на помисао да би овде требало уредити 
парк, јер y овом делу града не постоји ни једна 
вслика зелена површина. Питање о урсђењу пар- 
ка на Грантовцу Друштво je покрснуло 1894. го- 
дине надајући ce да ће моћи да откупи ово зем- 
љиште. Показало ce да Друштво нема довољно 
средстава, na je 1897. предложило Општини да 
она откупи Грантовац, a да на њему Друштво 
о свом трошку подигне и одржава шумски парк. 
Општина није била y могућности да то учини, 
na je питање Грантовца остало нерешено више 
година.58

У дневним листовима „Политика“ и „Штам* 
па“ од децембра 1904. до јуна 1907. године об- 
јављено je више огласа о продаји плацева на 
Грантовцу. Из ових огласа ce сазнаје да je соп- 
ственик Грантовца постао грађевинар Јован Сев- 
дић, који продаје плацеве на Грантовцу, a такође
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и зида куће на овом терену.”  Јован Севдић бавио 
ce и пројектовањем зграда, na je и на Грантовцу 
саградио неколико кућа прсма својим пројскти- 
ма, међу којима и сопствену кућу y Смиља- 
нићевој улици бр. З8.т На Грантовцу су до 1914. 
године грађене приземне и једноспратне поро- 
дичне куће. У данашњој Улици пролетерских 
бригада зидане су виле окружене са свих страна 
баштама, a y Његошсвој и попрсчним улицама 
подизане су куће на регулационој линији, a 
баште су биле иза кућа. Већину ових грађевина 
замениле су вишеспратнице. Осим вила y Улици 
пролетерских бригада, првобитни изглед Гран- 
товца данас можс да дочара само низ поро- 
дичних кућа који ce сачувао на парној страни 
Смиљанићеве улице.

С. Н.

ДЕДИЊЕ

У XVI и XVII веку на Дедињу cy ce на- 
лазили тскијски виногради, na ce сматра да име 
Дедиње потиче од назива деде, који ce давао ста- 
рсшинама дервиша.61 Имс Дедино брдо, Дсдина 
или Дедија односило ce y XVIII веку на цело 
узвишење измсђу Мокролушког потока и 
Топчидерске реке, што значи да je обухватало 
и простор који je y XIX вску добио назив 
Топчидерско брдо. Назив Дедиње задржао ce за 
подручје измсђу Топчидерског брда, Топчидсра 
и Бањице.62

Крајем XIX и почстком XX века на Дсдињу 
cy ce налазила имања Београђана, углавном 
воћњаци и виногради. Стално насељавање Де- 
диња подстакнуто je изградњом комплекса кра- 
љевог двора. Стари двор саграђен je 1929. године 
према пројекту архитеката Жике Николића, Ни- 
колаја Краснова, Виктора Лукомског и Петра 
Поповића, a Бели двор je завршен 1937, по пла- 
новима арх. Александра Ђорђсвића. Обс 
грађевине окружснс су великом уметнички 
уређеном баштом. На простору који ce пружа од 
дворске баште према Топчидерском брду и Ба- 
њици населили cy ce најбогатији Београђани - 
трговци, банкари, индустријалци, генсрали и ми- 
нистри. Они су живели y луксузним вилама уто-

нулим y бујно зеленило. Као елитно насеље Де- 
диње je брзо добило све потребнс комуналије, 
na je већ почетком тридесетих година постало 
једно од најлепших и најотменијих предграђа 
Београда, a y исто време и једно од најздравијих, 
најуређенијих и најчистијих.63

У септсмбру 1930. године предат je сао- 
браћају Булевар кнеза Александра Ка- 
рађорђевића (данас Булевар мира), који води од 
Ортопсдског завода до краљевог двора. Булевар 
je био оплсмењсн двоструким дрворедом јабла- 
нова и јавора, a имао je поред коловоза и стазе 
за пешаке и коњанике.64 Две године касније 
пуштена je y саобраћај трамвајска пруга бр. 12 
(Кнежев споменик - Дсдињс), која je повезивала 
Дедиње са цснтром града прско „Мостара“ и Се- 
њака.65 Током тридесетих година радиле су и две 
аутобуске линије до Дедиња, једна од Кнежевог 
спомсника, преко „Мостара“ и Топчидерског 
брда, и друга од Славије преко Аутокоманде.66

Од јавних грађевина на Дедињу, трсбало би 
поменути Болницу за жене и децу др Елси Ин- 
глис (касније Железничка болница), саграђену
1929. године, као и зграду основне школе коју 
je 1937. пројсктовао арх. Миливоје Тричковић.67

Становници овога дела Београда основали 
су Друштво за улепшавање и унапређсњс Деди- 
ња. Једно од остварења овога Друштва je спо- 
мсн-чссма краља Александра, подигнута 1936. 
године на извору Лисичијег потока, јужно од 
комплекса двора.68

С. Н.

ДОРЋОЛ

Дорћол je најстарији стамбени део Београда. 
Реч je турског порекла: дорт - четири и јол - 
пут. Према томе Дорћол значи: раскрсница или 
четири пута. Турци су тим имсном назвали ра- 
скрсницу данашњих улица Цара Душана и Сед- 
мог јула и њеног продужетка Дубровачке. Не- 
када ce Дорћолом називала само ближа околина 
овог раскршћа, a данас сс Дорћолом сматра цела 
дунавска падина, од Васс Чарапића улице до Ду- 
нава, и од Калемегдана до Француске улице.69
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Не улазећи y раније временске периодс 
можемо рећи да je део Дорћола представљао 
стамбено насељс всћ y касном средњем веку. На- 
сеље ce пружало између тврђаве и данашње Ули- 
це седмог јула. Његов изглед није познат, али 
je свакако личило на сва остала средњевековна 
подграђа настала поред тврђава. Насеље je 
доживело кулминацију за време деспота Стсфа- 
на Лазаревића y првој половини XV века, када 
je y њему постојала и црква.70

Када су Турци заузели Београд 1521. године 
подграђе je и даље наставило да живи, a Турци 
су временом све више проширивали ово насеље. 
Прве своје зграде изван средњевековног опкопа 
око подграђа Турци су изградили код дорћолског 
угла, код раскршћа данашњих улица Цара 
Душана и Дубровачке, испод Цара Душана ули- 
це. Био je то комплекс јавних грађевина Мех* 
мед-паше Јахјапашића, који ce састојао од иами- 
је, имарета, школе и других потребних објеката. 
Уз комплекс јавних зграда почела ce изграђивати 
чаршија, која je временом нарасла y највећу 
чаршију турског Београда, y Велику или Дугу 
чаршију, на линији данашње Улице цара 
Душана. Временом су y оквиру ове чаршије из- 
грађени сви највећи београдски караван-сараји 
и безистани. Уз јавне грађевине и чаршију на- 
стајало je стамбено насеље, по одређеном систе- 
му оријснталног урбанизма и архитектуре. 
Почињући од дорћолског раскршћа низале су ce 
кроз дужи временски период махале, стамбсне 
јединице оријенталног насеља. Оне су тако по- 
степено повећавале површину београдске ва- 
роши y правцу данашњих улица Васе Чарапића 
и Францсуке. Свака махала je морала имати своју 
џамију (или мању џамију звану месцид), a стам* 
бене зграде су грађене индивидуално, свака y 
својој башти. Улице које су повезивапе куће нису 
постављане по европском ортогоналном систему, 
већ су пратиле конфигурацију терена. Џамије су 
грађсне од тврдог материјала, камена или опеке, 
док су стамбене зграде зидане по балканско-ори- 
јенталном типу, од мешовитог материјала. То су 
већином биле куће са приземљем и једним спра- 
том. Приземље je служило економском сегменту 
живота, a грађено je од тврдог материјала, са 
малим бројем отвора. Спрат je био намењен

чистом становању, a његова конструкција je била 
дрвена, са већим бројем отвора. Овако je, свеж 
и пун зсленила, Дорћол изгледао до 1688. годи- 
не, до првог пада Београда под аустријску 
власт.71

Године 1688. Београд je веома много страдао 
и више никада није добио изглед богате ори- 
јенталне вароши, иако су ce Турци вратили y 
Београд већ 1690. год. До првог српског устанка 
Аустријанци су још два пута заузимали Београд, 
али су ce Турци увек поново враћали. Тако ce 
становање на Дорћолу стално одвијало на исти 
начин, само што je становништво било све си- 
ромашније, па и стамбени фонд није одржаван 
као раније. Једина мања промена y начину ста- 
новања на Дорћолу догодила ce за време нај- 
дуже аустријске окуапције Београда 1717-1739. 
године. Тада je y данашњој Улици цара Душана 
изграђен мањи низ стамбсних зграда са призем- 
љем и спратом по западњачком узору.72

За врсме турске владавине, на Дроћолу су по- 
ред Турака живели и други народи: Срби, Ду- 
бровчани, Цинцари, Грци, Јермени и Јевреји. Је- 
вреји су y оквиру Дорћола имали своју посебну 
махалу, y којој су живели према својим обичајима.73

Када су почетком XIX вска за време првог 
српског устанка Срби заузели Бсоград, Дорћол je 
био y полуразрушеном стању. Ипак, све боље куће 
које су припадале дахијама и другим турским ве- 
ликашима, заузели су Карађорђе и његови нај- 
ближи сарадници. После другог српског устанка 
кнсз Милош je почео да изграђује српски део Бео- 
града према Сави, док je Дорћол и даље пропадао.

У XIX веку поједини делови Дорћола но- 
сили су турске називе, који су вероватно остали 
из ранијих врсмена. Тако ce део Дорћола изнад 
дорћолског раскршћа називао Зерек, a испод 
овог раскршћа Јалија. Део данашње Улице цара 
Душана између раскршћа и данашње Улице Та- 
деуша Кошћушка називао ce Бит-пазар, пијаца 
за продају старих ствари. Велике или Дуге 
чаршије на линији Цара Душана улице више ни- 
је било, a главна чаршија ce преселила y да- 
нашњу Улицу седмог јула. И даље je и y XIX 
вску постојала на Дорћолу Јсврејска махала.

Прва помисао о уређсњу Дорћола потиче из 
1867. године, када je Емилијан Јосимовић изра-
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дио план регулације Београда y Шанцу. Према 
овоме плану Дорћол je требало да добије орто- 
гонални систем улица.74 План регулације за овај 
део Београда je усвојен и реконструкција по ово- 
ме систему нешто касније je и изведсна. Слаба 
страна ове регулације je y томс што план система 
улица није пратио конфигурацију терена, па су 
све улице управне на изохипсе врло стрме.

Регулација Дорћола je почела тек y послед- 
н>ој четвртини X IX  века, јер су из 1876. године 
сачувани врло лепи описи старога турског 
Дорћола, које je оставио Италијан Ћузепе Бар- 
банти-Бродано.75 Дорћолу „ток воде и ненасеље- 
на обала дају изглед неког рибарског села“. 
Пошто je овде још било и цамија са минаретима 
и узаних кривудавих уличица, Дорћол je Бродану 
личио „на какво потпуно источњачко всома мало 
село“. Всћи делови Дорћола били су „покривени 
рушевинама и старим циглама“, a све улице на 
Дорћолу „имају само две заједничке ствари: 
ђубриште и калдрму!“ .

Када je почела регулација Дорћола, 
рашчишћаване су рушевине које су остале из ра- 
това y XV III и XIX веку, али су морале бити 
рушене и куће y којима ce становало. Сиро- 
машни становници су често тражили себи ново 
пребивалиште на теренима изван градског рејо* 
на, као што су крајеви изнад данашњег Трга Ди- 
митрија Туцовића, који су тада били мало насе- 
љени.76 Када су почели радови на регулацији 
Дорћола, основано je 1888. године Удружење за 
унапрсђење Дунавског краја, које je помагало y 
пословима извршења регулације. Удружење je 
просецало улице, вршило послове око калдрми- 
сања улица, радило на осигурању дунавске обале 
и подигло неколико фабрика и радионица.77

Регулација Дорћола извођена je постепено, 
a нове куће су грађене на новим регулационим 
линијама, прсма новопостављеном ортогоналном 
систему улица. У почетку су грађене приземне 
и једноспратне зграде, a касније, нарочито из- 
међу два светска рата, често су подизане и 
вишеспратнице. И до данашњих дана Дорћол je 
остао стамбени део Београда.

Д. Ћ. 3.

ДУШАНОВАЦ

Насеље Душановац налази ce између 
Пашиног брда и Вождовца, ближе Аутокоманди, 
између и око улица Стевана Првовенчаног и 
Устаничке.78 Цео овај крај je добио име по по- 
литичару Душану Спасићу, који je ту почетком 
нашег века, усред њива, имао летњиковац. До 
летњиковца ce тада долазило данашњим Буле- 
варом ЈНА, na ce код Карађорђевог парка скре- 
тало y лево и кроз њиве стизало до куће.79 Као 
и на другим местима y околини Београда, и овде 
су око летњиковца почеле ницати и друге куће, 
na ce временом формирало насеље y периоду 
између два светска рата. Овде нису градили куће 
богати људи, али ни они најсиромашнији. У на- 
сељу су живели становници који су личним ра- 
дом успели да прикупе толико новца да би овде 
могли да обезбеде најнужнији кров над главом 
ссби и својој породици.

Д. Ђ. 3.

ЂЕРАМ

Ђерам je део Београда око Булевара рево- 
луције, од трамвајског дспоа до Улице Бранка 
Крсмановића. Овај крај je некада био удаљен од 
вароши, na je зато и кафана „Сибирија“ (на ме- 
сту данашње зграде СО Звездара) добила то име. 
Када je 1892. године пуштен y рад трамвајски 
саобраћај, Општина je прско пута кафане сагра- 
дила трамвајски депо. Око њега cy ce прво на- 
сељавали радници запослени y трамвајском сао- 
браћају, a после и други Београђани скромнијег 
материјалног стања. Насеље je названо Ђерам 
или Смедеревски ђерам, према трошаринској 
станици на Смедеревском путу (Булсвар револу- 
ције), код места где je касније отворена пијаца. 
Реч ђсрам означавала je y то време рампу на путу, 
na ce овај назив пренео и на трошаринске ста- 
нице. После првог свстског рата y овај крај су 
ce досељавали и дошљаци из унутрашњости и 
Београђани, станари старих кућа y центру које 
су рушене ради зидања модерних вишеспратни- 
ца. Становници Ђерма били су припадници ра- 
зличитих друштвених слојсва, na cy ce по рсчима 
савременика овде сусретали „начелници y пен-
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зији, руски генерали, абације, новосадски фото- 
графи и пиљари из Тетова“. Почетком двадесе- 
тих година y овом крају јс још било нерегули- 
саних и некадцрмисаних улица, a куће су углав- 
ном биле мале и од слабог материјала. Солид- 
није грађене куће почсле су да ce подижу сре- 
дином двадесетих година. Тада je прорадила 
Ћерамска пијаца, a y Александровој улици (Бу- 
левар револуције) отворен je всћи број продав- 
ница. Испред фабрике обуће „Бостон“ (на месту 
садашње продавницс „Нови дом“) одржаван je 
сваке вечери корзо, a то ce наставило и y сле- 
дећој деценији. Током тридссетих година y Алек- 
сандровој улици грађене су вишсспратне зграде, 
са становима за издавање. На Ђерму je било пу- 
но кафана y којима je владала весела атмосфера, 
na ce због тога и говорило „Ћерам бије Тера- 
зије“ ®

Саобраћајну везу Ђсрма са центром града 
представљала je трамвајска пруга Теразије - 
Ђерам, пуштсна y рад 1912. годинс. Ова пруга 
je 1924. продужена до новс трошаринске станице 
код Цветкове механе.*1 Због тога ce насељс 
Ђерам некад назива и Стари Ђерам, a назив Но- 
ви Ђерам односио ce на нову трошаринску ста- 
ницу.

С. Н.

ЋУРЂЕВО БРДО

Овим именом означавало ce насеље на 
стрмом троугластом зсмљишту између Булевара 
војводе Мишића, Булевара војводе Путника и 
Кабларске улице која je представљала границу 
са Сењаком. На овом простору je почетком два- 
десетих година овог вска настао сплет малих 
улица y којима cy y приземним кућама живели 
углавном радници.82 У литератури коришћеној за 
писање овога рада није објашњено порекло на- 
зива Ђурђсво брдо. Ово насеље ce временом пот- 
пуно стопило са Ссњаком, na je и оно обух- 
ваћено именом Сењак, a назив Ђурђево брдо ce 
изгубио.

С. Н.

ЕНГЛЕЗОВАЦ В. САВИНАЦ

ЖАГУБИЦА

Овај крај je добио име према кафани „Жагу- 
бица“, на углу улица 27. марта и Рузвелтове. На 
падини која ce од данашњег Булевара револуције 
спушта прсма Булбулдсрском потоку (данас Ули- 
ца Димитрија Туцовића) y другој половини XIX 
века били су пашњаци за краве београдских 

млекација и стада оваца које су чобани водили 
на појило на Булбулдерски поток.83 Кафана 
„Жагубица“ саграђсна je y последњој деценији 
XIX века. Насељавање на простору око кафане 
почело je прсд први светски рат, a после рата 
je настављено. Ту су грађсне скромне породичне 
куће, са двориштима засађеним виновом лозом, 
багремима и цвећем. Почетком двадесетих годи- 
на порушсна je првобитна зграда кафане „Жагу- 
бица“. На њеном месту саграђена je модерна 
вишеспратница, na ce кафана уселила y локал 
на углу, где ce и сада налази. Током двадесетих 
година Ратарска улица (данас 27. марта) постала 
je чаршија овога краја. Гробљанска улица (данас 
Рузвелтова) претварала ce y вечерњим часовима 
y крозо.*4

С. Н.

ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА

Желсзничка колонија je насеобина смеште- 
на на северној падини и y подножју Канаревог 
брда. Грађсна je између 1925. и 1940. године. До- 
била je име по својим становницима - желез- 
ничарима, који су од једне београдскс банке от- 
купили зсмљиштс и подигли насеље малих вила 
са баштама. Колонија je имала водовод, елек- 
трично освстљење, основну школу, соколско 
друштво и спорт-клуб.85 Везу са центром града 
чинила je железничка пруга Београд - Ниш, са 
станицом Кошутњак.86

С. Н.

ЗВЕЗДАРА

Назив Звездара носи насеље на јужним 
огранцима брда које ce раније звало Велики 
Врачар. После првог светског рата ту су биле 
утрине, багремари, виногради и многе циглане.*7
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Двадесетих година почело je насељавање сиро- 
машнијег становништва, које je градило кућице 
од слабог материјала.® На врху брда саграђена 
je 1932. године Астрономска опсерваторија, и од 
тада je почео да ce употрсбљава назив Звездара, 
који ce односио и на брдо и на нассље, па je 
временом нестало старо име брда Вслики 
Врачар. Урбанистички план комплекса опссрва- 
торије и архитектонске пројекте зграда израдио 
je арх. Јан Дубови.*9 После изградње опсервато- 
рије започело je пошумљавање брда.4" У под- 
ножју брда подигнута je 1936. године Градска 
болница средствима из задужбине Николе Спа- 
сића.91 Поред ограде Градске болнице налази ce 
Трећепозивачка чесма. Постојала je још y XIX 
веку и звала ce Булбулдсрска чесма, јер je са- 
грађена на извору Булбулдерског потока. Обнов- 
љена je 1915. год. као споменик трећепозивцима 
погинулим годину дана раније на Варовници. 
Данас je ова чесма спојена са градским водово- 
дом.92

С. Н.

ЗЕРЕК

Ово je назив за стамбени део Београда, који 
ce из турских времена одржао све до првог свет- 
ског рата.93 Зерек ce налазио на доста стрмој па- 
дини, око Бајракли-цамије, која и данас постоји 
y Господар-Јевремевој улици, близу Улице сед- 
мог јула. Зерек je свакако представљао некада 
махалу Бајракли-џамије. Тачне границе Зерека 
нису y потпуности одрсђсне, јер ce и сами подаци 
о границама не слажу, али je сигурно да ce про* 
стирао од дела Улице седмог јула, измсђу улица 
Змаја од Ноћаја и Цара Душана, према Кале- 
мегдану* Назив Зерек значи: леп изглед, ви- 
дик.95 Данас са овог простора нема лепог видика, 
али ce према Милићевићу још почетком XX века 
одавде могло уживати посматрајући Дунав, Ба- 
нат, Миријево и Вишњичко брдо.<* Пошто ce Зе- 
рек налазио некада y близини Дуге чаршије y 
данашњој Цара Душана улици, a касније y бли- 
зини Главнс чаршије y Улици седмог јула, овде 
су увек становали богатији трговци и занатлије,

y једноспратним кућама балканско-оријенталног 
типа.

Д. Ђ. 3.

ЈАЛИЈА

Јалија на турском језику значи простор уз 
рсчну или морску обалу.*7 Мсђутим, овим именом 
су ce називали делови насеља који су ce нала- 
зили уз реку или море. Пошто je Београд на двс- 
ма рекама, постојала je и Дунавска и Савска Ја- 
лија, али сс касније задржао назив Јалија за ду- 
навску обалу, „доњи део Дорћола ближе Дуна- 
ву“ * Назив je настао за време турскс владавине 
a задржао ce до првог светског рата." Милан 
Ђ. Милићевић je написао да je Јалија „она равна 
десна обала Дунава од Града низ воду до испод 
вароши Београда. Тако ce зове и насељени део 
те равни. Део Јалије заузима Јеврејска мала, a 
на јеврејској основној школи стоји натпис: Шко- 
ла на Јалији.“1П0 По овоме крају добила je назив 
данашња Дубровачка улица y првоме списку бео- 
градских улица из 1848. године: „Од Дортиола 
управо Дунаву водсћи сокак - Јалија“.1Ш

Д. Ћ. 3.

ЈАТАГ AH-MAJIA

Јатаган-мала јс највсће београдско дивље на- 
сеље настало измсђу два свстска рата. Налазило 
ce на простору између Булевара Франше д’Епе- 
реа и комплскса болница, од „Мостара" до Бу- 
левара ЈНА. На Катастарском плану Београда из 
1921. године, y размери 1:4000, овај терен je пот- 
пуно неизграђсн, a није ни испарцелисан. Буле- 
вар Франше д’Епереа ce тада називао Мокро- 
лушким друмом, који je водио уз Мокролушки 
поток.

Убрзо после 1921. године сиротиња je откри- 
ла овај ненасељсни терен који јс припадао 
Општини, релативно близу центра града и 
почела га насељавати не плаћајући ништа за зем- 
љиште заузето ради подизања најпримитивнијих 
пребивалишта. Пошто земља није купована, всћ 
je узимана „на нож“, a јатаган на турском језику
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значи дугачак, крив нож, насеље je добило назив 
Јатаган-мала.102

Прво веће насељавање Јатаган-мала je 
доживела већ до 1924. године, када су извршена 
и прва детаљна испитивања овог насеља. 
Истраживања je обавио др Богољуб Константи- 
новић, y имс Инсттута за социјалну медицину. 
Установио je да ce y Јатаган-мали налази 490 
кућица са 875 стамбених одељења и да ту живи 
1877 становника. На једнога становника долази* 
ло je 4,26м2 стамбеног простора. И сви остали 
животни услови били су веома тешки, тако да 
je др Константиновић закључио да насеље треба 
порушити.1®

Мсђутим, до рушења није дошло, a услови 
становања cy ce само погоршавали. Наступила 
je и пренасељеност, уз све већу запуштеност 
стамбеног фонда. Дошло je и до новог испити- 
вања 1931, када je утврђена поражавајућа слика 
y односу на 1924. годину. Сада je Јатаган-мала 
имала 673 кућице са 2355 одељења, где су овога 
пута урачунате и шупе и све друго. У насељу 
су живела 5602 становника. Када je сада 
израчуната стамбена површина по једном станов- 
нику, изашло je да она износи само 1,72м2. 
Утврђено je такође да je 90% кућица y врло 
рђавим хигијенским приликама, које представља- 
ју свестрану опасност по здравље становника, 
док ce влага јављала y 48,3% случајева. Кон- 
статовано je затим да je већина кућица са- 
грађена од старих дасака, бондрука и ћерпича, 
a y најбољем случају зидови су били дебљине 
пола или једне опеке. Просторије су често биле 
без подова, a прозори мали. Улице су биле не- 
калдрмисане, широке 1 - 2м. Нису имале име- 
на, нсго cy ce називале редовима, од I до преко 
X X .1W

Иако cy y Јатаган-мали били лоши услови 
за становање, ипак je она функционисала као 
посебно насеље, na je имала и своје кафане 
и своје трговачке и занатаске радње. Било je 
бакалница и пиљарница a затим радњи разних 
занатлија - фотографа, обућара, ковача, сто- 
лара.105

У Музеју града Београда постоји богата фо- 
то-документација о изгледу Јатаган-мале триде- 
сетих година, y Збирци фотографија Јеремије

Станојевића. Фотографије y потпуности доказују 
оно што смо до сада изложили о Јатаган-мали. 
Види ce безброј кућица на падини испод болни- 
ца, постављених без икаквог реда, најразличити- 
јих облика, на неуређеном терену и без улица, 
уз нешто мало кржљавог зеленила.1®

Д. Ђ. 3.

ЈЕВРЕЈСКА МАЛА

Јеврејска мала je била онај део Београда y 
којем су живели Јевреји. Почела ce формирати 
вероватно још y XVI веку, са првим масовнијим 
доласком Јсвреја y Београд, a задржала je своје 
специфичности све до другог светског рата. Ова 
стара јеврејска четврт налазила ce испод да- 
нашње Улице цара Душана, око данашње Јевреј- 
ске улице, која je и била њена главна улица. Гра- 
нице четврти најбоље ce уочавају на Турском 
плану Београда из 1863. године и пружају ce да- 
нашњим улицама Тадеуша Кошћушка, Високог 
Стевана, Браће Барух и Дунавском, са мањим 
проширењсм између Солунскс улице и Улице 
Мике Аласа. Сама Јеврсјска улица свакако je је- 
дина y Београду која свој назив носи дуже од 
200 година. На Брушовом плану Београда из 
1789. означена je као „Juden Gasse“.

Број Јевреја y Београду и крај града y којем 
су живели помињу ce по први пут 1663. године. 
Тада je y Бсограду боравио путописац Отендорф. 
Он je забележио да Јевреји живс y Дунавском 
крају, y всликој кући на спрат, и да их има око 
осам стотина. Ова велика кућа на Дорћолу, са 
унутрашњим двориштем, појављује ce и на Зој- 
теровом плану Београда из 1735. године, a оз- 
начсна je као Двориште турских Јевреја. При- 
ликом повратка Турака y Београд 1739. године, 
није било рушења, na je ова зграда и даље по- 
стојала, али само до 1789, када je аустријски ге- 
нерал Лаудон жсстоко бомбарадовао Београд. 
После тога двориигте Јевреја ce не помиње, a 
Јеврејска четврт ce описује као и остали делови 
Београда - са малим кућама и баштама. Од старе 
јсврсјске четврти данас није ништа сачувано, 
осим помена y називу Јеврејске улице.
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Поред стамбених зграда, y Јеврејској четврти 
су постојале и три јавне зграде: Стара синагога, 
Јеврејска школа и Јеврејско купатило. Стара си- 
нагога сс налазила y срсдини блока измсђу да- 
нашњих улица Тадеуша Кошћушка, Високог 
Стевана, Јеврејске и Солунске. Највсроватније 
да je то и била прва синагога коју су Јевреји 
изградили y Београду, јер je на том месту, y срс- 
дини Дворишта турских Јевреја, назначена на 
плану Београда из 1735. године. Више пута je 
страдала y ратовима, али je и обнављана. Тако 
ce зна да je обновљена 1819, после српских уста- 
нака, којом приликом je и одржана свечаност о 
чему постоји запис. Служила je као богомоља до 
другог светског рата, када je поново срушена. 
Данас je на том мссту празан тсрен. Јеврсјска 
школа и купатило такође су порушени и више 
нс постојс.

У описима Јеврејскс мале y X IX  вску увек 
ce наглашавало да je била чиста. Куће су ce 
спремале петком, уочи дана када Јевреји нису 
радили. Овде je живсо и сиромашнији и бо- 
гатији свет. Куће сиромашнијих билс су при- 
земне и мале, a богатијих са једним спратом, 
y баштама ограђсним зиданом оградом. Капије 
су биле дрвене, са звекиром y облику гвоздене 
алке. Прсд капијом je обично био вслики ка- 
мен на којем ce седело. Кроз капију ce улазило 
y двориште са много цвсћа. Ова атмосфера ce 
великим делом одржала до другог свстског ра-
та ш

Д.Ђ.З.

КАРАБУРМА

Насеље Карабурма обухватало je прс другог 
светског рата простор између данашњег Парти- 
занског пута, Панчсвачког моста, Дунава и Ули- 
це војводе Мицка Крстића. Источно од овог те- 
рена пружа ce нови део Карабурме, па ce због 
тога дсо који je постојао пре 1941. године по- 
нскад назива и Стара Карабурма.

Име овога прсдела првобитно јс гласио Ка- 
јабурма, и први пут ce јавља на аустријским кар- 
тама из времена од 1717. до 1739. године. Каја- 
бурма значи стсновити рт (од турских речи каја

- стена и бурун - нос, рт). Тако je називан део 
брда Велики Врачар који ce спуштао y Дунав. 
Данас део брда не допире до рске, јер je обала 
насута. У текстовима из XIX века употрсбљавао 
ce првобитни назив Кајабурма упоредо са новим 
обликом Карабурма, који je преовладао, па ce 
задржао до наших дана.1*

Двадесетих година XIX века на Карабурми 
јс био празан простор за вежбање коњаника бео- 
градског везира, a неки делови су коришћени 
као обрадиво земљиште за гајење бостана.109 
Средином XIX века на Карабурми јс постојала 
циглана - власништво познатог београдског 
трговца Хаџи-Томе.110 У другој половини XIX 
века на Карабурми je било губилиштс, a поред 
њсга и гробље стрсљаних осуђсника, па ce сма- 
тра да je због тога имс терсна почсло да ce из- 
говара као Карабурма (од турскс рсчи кара - 
црн).ш

Насељавање Карабурме почело je крајсм
XIX века, после изградње текстилне фабрикс 
Евгснија Михела 1897. године. Фабрику je 
1907. купила и проширила фирма Косте Илића 
и синова. Пошто je фабриком руководио један 
од Костиних синова, Влада Илић, фабрика je 
била позната под популарним називом Штофа- 
ра Владс Илића. Налазила ce на самој обали 
Дунава, a пред ње ce образовало радничко на- 
сел>е.ш У кругу фабрике Влада Илић je отво- 
рио кафану, пекару и касапницу, a 1923. го- 
дине и основну школу за радничку децу. Осим 
радника, на Карабурми су ce настањивали и 
ситни чиновници и занатлије, тако да je почет- 
ком тридесетих година овај део Београда имао 
6000 становника. У то време Београдска 
општина je почела да решава комуналне про- 
блеме насеља. Основну школу за радничку де- 
цу заменила je 1931. године новоотворена шко- 
ла „Јован Цвијић“ која je крајсм 1933. годинс 
уссљсна y намснску зграду, саграђсну прсма 
пројскту општинског архитекте Миливоја 
Тричковића. У исто време на Карабурми je от- 
ворена пијаца.113 Крајем тридесетих година Ка- 
рабурма ce помињс и под називом Нассљс кнс- 
за Павла.114

С. Н.
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КОТЕЖ НЕИМАР

Котеж Неимар сс простирс између улица Не- 
бојшине, Огњена Прице, Максима Горког, Ин- 
тернационалних бригада и Ранкеове. Пре првог 
светског рата биле су просечене улице Не- 
бојшина и Браничевска, a остали део терена зау- 
зимали су виногради, воћњаци, пашњаци и њи- 
ве.ш После првог светског рата а.д. „Неимар“ 
купило je ово земљиште и израдило урбани- 
стички план насеља, којс je замишљсно као ску- 
пина породичних кућа са баштама. Планом je 
предвиђсн и парк површине од 7000м2. Земљиште 
одређено за парк а.д. „Неимар“ je поклонило 
Београдској општини. Урбанистички план насе- 
ља одобрен je y Општини 11. IV 1922. године,116 
тако да je одмах могла да почнс продаја плацсва 
и изградња кућа. Насеље je добило име Котеж 
Неимар према називу а.д. „Нсимар“. Под појмом 
котеж подразумевало ce насеље састављено од 
зграда разноврсних по изгледу, y којима живс 
људи различитог друштвеног положаја, за разли- 
ку од колонија y којима су грађевине биле 
сличне, a становници приближно истог социјал- 
ног стања.117 Занимљиво je да je међу становни- 
цима Котеж-Неимара било вишс истакнутих 
београдских архитеката, који су сами пројекто- 
вали своје куће, као што су Бранко Таназевић, 
Драгомир Тадић, Димитрије М. Леко, Милутин 
Борисављевић и Милан Злоковић. Осим сопстве- 
них кућа, Борисављевић и Злоковић су пројек- 
товали још неколико зграда y овој нассобини.118 
Због тога ce Котеж Неимар може сматрати 
изложбом значајних остварења београдске стам- 
бене архитектуре.

С. Н.

КОТЕЖ ФРАНШЕ Д’ ЕПЕРЕА

Под овим називом подразумевао ce део Бео- 
града који данас нема посебно име, a налази ce 
између Булевара Франшс д’ Епереа, Булевара 
ЈНА, стадиона ЈНА и Прокопа. Насељавање на 
том подручју почело je после првог светског рата, 
када je тај крај био познат под именом Крагу- 
јевачки ђерам, јер ce на Крагујевачком друму (да- 
нас Булсвар ЈНА) налазила трошаринска стани-

ца. На иницијативу професора Владе Маринко- 
вића основано je 1922. године Друштво за 
уређење Крагујевачког ђерма. Четири године ка* 
сније, насеље je променило име y Спортски крај, 
јер je на месту где ce данас налази стадион ЈНА 
саграђен стадион Београдског спорт-клуба 
(БСК).119 У близини стадиона Општина je 1929. 
године подигла малу насеобину намсњену сиро- 
машним Београђанима. Саграђена je прсма про- 
јекту арх. Бранка Максимовића y данашњој Хум- 
ској улици, која тада још није била просечена, 
па су зграде стајале на празном простору. На- 
сеобина ce састојала од пет једнаких павиљона, 
y којима je било укупно 40 једнособних станова. 
Пошто овај крај и Вождовац нису имали гим* 
назију, y павиљоне су усељсне VI жснска и VII 
мушка гимназија.120

Улица која je до 1930. године носила назив 
Улица војводе Мишића, промснила je име y Бу- 
левар Франше д’ Епереа. Тада je и насеље наз- 
вано Котеж Франше д’ Епереа, a самим тим je 
и Друштво за улепшавање добило ново име. 
Друиггво за улепшавање Котежа Франше д’ Епе- 
реа издејстовало je од Општине калдрмисање 
улица y већем делу насеља.121 Један од највећих 
проблема y насељу био je Мокролушки поток, 
који je протицао Облаковском улицом. Општина 
je 1932/33. године рсгулисала поток изградњом 
колектора од кафане „Мостар“ до днашњег Бу- 
левара ЈНА.122

На подстицај Друштва за улегпиавање Котсжа, 
на углу Булевара Франше д’ Епереа и данашњег 
Булевара ЈНА подигнут je споменик Франше д’ 
Епереу, врховном команданту савезничких армија 
на Солунском фронту. Аутор споменика je вајар 
Риста Стијовић. Откривању споменика 18. V 1936. 
године присуствовао je и сам франиуски маршал, 
који je тих дана боравио y Београду.123

На тсриторији Котежа Франше д’ Епереа по- 
дизане су, осим приземних и једноспратних стам- 
бених зграда, и веће јавне грађевине. Опиггинска 
зграда Дечјег прихватилишта саграђена je 1937. го- 
дине y Звечанској улици.124 У јуну исте године y 
Хумској улици je положен камен-темељац Цркве 
св. арханђела Гаврила.125 Средином јуна 1940, от- 
ворена je y Звечанској улици Болница Београдске 
трговачке омладинс, задужбина Николе и Евгеније
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Кики. То je модерна грађевина, окружена соп- 
ствсним парком за одмарање болесника.126

С. Н.

КРУНСКИ ВЕНАЦ

Овај назив носио je крај око данашње Ка- 
лснићеве пијаце. Пре првог свстског рата овај 
део Београда био je ретко насељен. Ту су биле 
њиве, празни плацеви, и по нска кућа са баштом 
или малим виноградом.127 Простор где je данас 
пијаца припадао je имању Влајка Каленића, 
обућара и економа, па je био познат као Кале- 
нића гумно. После првог светског рата y овом 
крају су ce настанили људи различитих профе- 
сија (адвокати, лекари, трговци, занатлије, 
чиновници), који су ту саградили породичне 
куће. Јавних грађевина није било, a није посто- 
јала ни директна трамвајска веза са центром. Да 
би радили на хигијенском, естетском и сао- 
браћајном унапређењу овога дсла Београда, њс- 
гови становници су 8. VI 1924. године основали 
Друштво за урсђење и улепшавањс „Крунског 
венца“. Друштво je деловало на територији обух- 
ваћеној Невесињском, Милсшевском (данас Са- 
ве Ковачевића), Приштинском (14. децсмбра) и 
Макснзијевом (Маршала Толбухина) улицом. 
Назив Крунски венац дат je зато што ce ово по- 
дручје налази y продужстку Крунскс улице (да- 
нас Пролетерских бригада), a она je добила име 
по томе што почињс од комплекса двора. 
Друштво je дало Београдској општини новчани 
прилог за подизање пијаце на Каленића гумну. 
Пијаца je отворена 1. XI 1926. године.13 Од тада 
Београђани ближу околину пијаце називају Ка- 
ленића гумно или Каленићева пијаца. Назив 
Крунски венац задржао сс до другог свстског 
рата само као име малог парка на крају Крунскс 
улице.

С. Н.

ЛИПОВ ЈТАД

ЈТипов лад je насељс око истоимене кафане 
на углу Булсвара револуцијс и Гвоздићеве улице. 
Простирс ce измсђу Булсвара револуције и Ули-

це Војислава Илића. Пре првог светског рата 
овај крај je био нснасељен. На простору око да- 
нашње Гвоздићеве улице налазио ce Боров парк, 
назван тако јер je био засађен боровима. У парку 
je била позната Гвоздићева вила, власништво по- 
литичара Светозара Гвоздића, a ту ce налазила 
и кафана „Липов лад“. После првог светског ра- 
та ово земљиште je испарцелисано, проссчсне су 
улице, па je почела изградња приватних стамбе- 
них зграда. Крајем двадесетих година основано 
je друштво за улепшавање овога нассља, комс 
je дато имс Прсдграђс краљевића Томислава. Се- 
диште друштва било je y кафани „Липов лад“. 
Друштво ce заузело да насеље добије електрично 
осветљење, водовод и калдрму, што je и оства- 
рено до 1941. године.129

С. Н.

МАКИШ

Макиш je предсо порсд Саве и пута за Обре- 
новац. Значење овог назива до данас није про- 
тумачено. Због честих поплава Макиш y XIX вс- 
ку није коришћен ни за обраду ни за насеља- 
вање. Ту су биле ливаде и баре обрасле трском 
која ce употрсбљавала за покривање кућа и изра- 
ду асура.130 Пошто je ово подручје бногато под- 
зсмном водом, ту су, на месту званом Беле воде, 
саграђена 1892. године постројења бсоградског 
водовода.131

Средином тридесетих година y Макишу je 
почело да сс ствара дивљс нассљс, названо Ма- 
киш или Макишко насеље. Било je састављено 
од нсколико стотина кућсрака, којс су подигли 
најсиромашнији становници Београда. Насеље je 
више пута страдало y поплавама. Територија на- 
сеља била je y саставу београдске општине, али 
су власници плацева били становници општинс 
Жарково. Крајем тридесетих година Београдска 
општина je одлучила да ово земљиште откупи, 
и да после рассљавања дивљег насеља овај терсн 
остави под вегетацијом, како би сачувао воду за 
београдски водовод. Ову намеру Београдска 
општина тада није успсла да оствари. Насељс јс 
рассљсно послс другог светског рата.132

С. Н.
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МАРИНКОВА БАРА

Маринкова бара je насеље настало на терену 
око ушћа Дубоког и Кумодрашког потока y Мо- 
кролушки поток. Протеже ce од Душановца до 
Централног гробља. Имс je добило најверорват- 
није по власнику земљишта, по коме ce и про- 
стор данашњег Централног гробља звао Марин- 
кова шума. За сада нису познати подаци о овој 
личности. Велики део земљишта Маринкове ба- 
ре био je под водом и трском. Насељавање je 
почело двадесетих година, када су сиромашни 
становници изградили кућс од непечене цигле 
и другог слабог материјала. Овс кућс су потоци 
рушили кад су ce изливали. Насеље није имало 
водовод, канализацију ни електрично осветљење. 
Било je једно од најнездравијих y Београду, и 
имало je највећи проценат оболелих од туберку- 
лозе.ш

Београдска општина je средином тридесетих 
година започела рсшавањс комуналних проблема 
Маринкове баре. Калдрмисана je главна улица 
y насељу - Заплањска, подигнуте су три јавне 
чесме и уведено je електрично осветљење, али 
оно није било довољно.134 Седмог новембра 1935. 
године отворена je основна школа „Бранислав 
Нушић“ y наменски саграђеној згради. Свсчано 
отварање школе увеличао je Нушић личним при- 
суством.135

Становници Маринкове баре основали су 
друиггво за улепшавање свога краја, комс су дали 
име Предграђе Петра Мркоњића. Упоредо са но- 
вим именом користио ce и стари назив Марин- 
кова бара, који ce одржао до данас. Грађани ово- 
га прсдграђа сакупили су новац и y октобру 1938. 
годинс почели зидањс дома културе.1* У том до- 
му су ce представници Друштва за улепшавање 
састали 27. V III 1940. са председником Општине 
Јевремом Томићем и потпредседником Лазаром 
Костићем и изложили им најважнија комунална 
питања насеља. Добили су обећање да ће ce не- 
калдрмисане улице поплочати старом калдрмом 
из центра града, a проблем водовода je остао не- 
решсн, јср je изградња рсзсрвоара код гробља 
y Маринковој шуми била тск y плану.137 Гробље 
je почело да ce оспособљава за сахране крајем

1940. године.1* Водоводни резсрвоар изграђен je 
после другог светског рата.

С. Н.

МИТРОПОЛИТОВА БАШТА

На Зарићевом плану Београда из 1878. го- 
дине види ce да ce Митрополитова башта нала- 
зила на непарној страни Хиландарске улице. 
Пружала ce до данашњих улица 29. новембра и 
Џориа Вашингтона. Башту су користили бео- 
градски митрополити за одмор y летњим данима 
и пријсм гостију. Башта je била засађена воћем 
и украсним дрвећем, a y њој je постојао хладњак, 
чесма и једна мања кућа.139 Обрађивање баште 
било je поверено наполичарима. Крајем XIX ве- 
ка један део земљишта уступљен je службени- 
цима страних посланстава, који су ту играли те- 
нис.140

Од 1905. године овај тсрен ce помиње као 
бивша Митрополитова башта, имање српске 
државе. У Београдској општини je израђен план 
за просецањс улица кроз Митрополитову баипу, 
па су по том плану y пролеће 1905. године про- 
сечене улице које су касније назване Теодосијева 
(данас Јелене Ћетковић), Ђуре Даничића, 
Шафарикова и Копитарева градина. Улица Ко- 
питарева градина има y средини сквер, који je 
уређен y јесен 1907. године. Овде треба напоме- 
нути да ce на територији Митрополитове баште 
налази само почетак Шафарикове улице, и да 
je њен наставак, који допире до Цетињске улице, 
просечен y периоду између два светска рата.141

Зсмљиште Митрополитове баште испарцели- 
сано je на 30 плацева, који су продавани од јуна 
1905. до априла 1907. године.142 На овим плаце- 
вима подигли су куће људи који су ce истицали 
y београдском културном и друштвеном животу. 
Пројектанти ових грађевина били су значајни 
београдски архитекти. Тако je арх. Милан Ан- 
тоновић пројектовао и своју кућу и кућу свог 
брата Драгољуба. Лекар Миленко Матерни ста- 
новао je и радио y кући саграђеној по плановима 
архитеката Стојана Тителбаха и Андре Стевано- 
вића. Кућу Љубомира Стојановића, филолога и 
политичара, пројектовао je професор Реалке Јо-
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сиф Ковачевић, a планове за кућу трговца Цвет- 
ка Савчића израдио je арх. Данило Владисавље- 
вић. Пројектант куће научника Јована Цвијића 
данас није познат, али ce зна да je унутрашњу 
декорацију зграде радио умстник Драгутин Ин- 
киостри-Меден»ак.мз Све поменуте грађевине по- 
дигнуте су на регулационој линији и имају 
баште. По спољашној обради су разнолике, али 
све заједно чине складну целину. Данас Митро- 
политова башта представља споменик бсоград- 
ске архитектурс и урбанизма из првих деценија
XX века.

С. Н.

МИХАЈЛОВАЦ

Михајловац je мало насеље настало послс 
првог светског рата измсђу Хиподрома и Чука- 
рице.144 Нассље je добило име према кафани от- 
вореној уочи балканских ратова. Кафана je наз- 
вана „Михајловац“ по томе што je Хиподром ко- 
ристило Коло јахача „Кнез Михаило“. Овај уго- 
ститељски локал постао je крајем двадесетих го- 
дина познат као ноћно састајалиште монденске 
публике. У следећој деценији насеље Михајловац 
повезано je са центром града аутобуском линијом 
Теразије - Господарска механа - Чукарица - Ми- 
хајловац.145

С. Н.

НАСЕЉЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 
КАРАЂОРЂЕВИЋА

Овај назив односио ce на територију са обе 
стране данашњег Булевара револуције, од Липо- 
вог лада до Зеленог брда, и од Звсздарс до 
Пашиног брда. Пре првог светског рата ово зсм- 
љиште je било ненассљено. Ту су биле циглане 
и свсга неколико кућа, na je крај био познат под 
именом Седам кућа. У овом крају налазилс су 
ce кућа и циглана Милоша Јаћимовића, кућа и 
башта Денка Стојановића и кафана Цветка Јо- 
вановића - чувена Цветкова механа.

Око 1922. године на овом терену су почели 
да ce насељавају чиновници, занатлије и радни- 
ци, који су долазили како из унутрашњости тако

и из центра Београда. Касније cy ce ту наста- 
њивали и имућнији Београђани. Од 1925. године 
на некадашњим њивама и ливадама Малог Мо- 
крог Луга почеле су да ничу нестручно траси- 
ране улице и да ce y њима подижу кућице које 
су продаване на отплату. Тиме cy ce бавили на- 
рочито браћа Јаћимовићи, браћа Мандил и Цвет- 
ко Јовановић.

До 1930. највећи део насеља припадао je 
општинама Мали Мокри Луг и Миријево, a онда 
je припојен београдској општини. Истс године 
грађани овога дела Београда одлучили су да ce 
њихов крај назове Насеље краља Александра Ка- 
рађорђевића. Основали су и друштво за уна- 
пређење насеља, под председништвом Живојина 
Дсвсчерског, вишег инспектора Министарства 
финансија. Друштво je издејствовало од Општи- 
не калдрмисање оних улица које до тада нису 
биле поплочане, отварање амбуланте, пожарне 
станице, поштс и тслсграфа, као и подизање 
осам јавних чесама.1* Од 1935. до 1937. године 
насеље je добило још неколико јавних чссама, 
тридесет калдрмисаних улица и продужење 
трамвајске пруге од Цветкове мсхане до псри- 
ферије насеља. У то време ово предграђс je има- 
ло 20000 становника.147

С. Н.

ПАЛИЛУЛА

Палилула je део Београда између Дорћола, 
Скадарлије и улица Моше Пијаде, Булсвара рс- 
волуције, Рузвелтове, Цвијићеве и Ђуре Ђако- 
вића. Највећи део ове територије улазио je y са- 
став турског Београда. После аустријског осва- 
јања 1717. године скоро све кућс на овом терсну 
су порушене, ради стварања гласије око ва- 
рошког бедсма (каснијег Шанца). Остао јс нс- 
порушсн део турског Београда испод Ташмајда- 
на, где су Аустријанци населили немачке сељаке 
и тако створили село Карлстал. После одласка 
Аустријанаца из Београда 1739. нестало je и ово 
насеље. Поуздани подаци о поновном насељава- 
њу овог простора потичу из времена после дру- 
гог устанка, када je на овом терену био спахилук 
бсоградских везира. Из тог времсна потиче име
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Палилула. Овај назив je настао по томе што je 
y вароши y Шанцу било забрањено пушење на 
улицама, због опасности од пожара, a изван ва- 
роши су пушачи могли да пале луле. Предграђа 
под називом Палилула постоје и y Нишу и y Кра- 
гујевцу. Двадесетих година XIX века становници 
Палилуле били су сељаци из околине Ниша, Jle- 
сковца и Врања. Они су ce бавили баштенском 
обрадом земље, први су гајили биволе y Београ- 
ду, a Палилулке су дуго задржале ношњу из ста- 
рог краја.148

Првим становницима Палилуле придружили 
су ce 1834. године Савамалци, које je доселио 
кнез Милош, да би y Савамали створио простор 
за касарне и друге јавне грађевине.1* Пре него 
што су ce преселили y Палилулу Савамалци су 
славили Марков-дан на Тобиијској пијаци (данас 
Хајдук-Вељков вснац), где су ce налазиле некс 
рушевине, за које су Савамалци веровали да су 
остаци Цркве св. Марка. Ту je под једним хлад- 
њаком служена служба, a после ње je настајало 
народно весеље, коме je више пута присуствовао 
кнез Милош. Своју славу Савамалци су пренели 
y Палилулу. Кнез Милош им je на Ташмајдану 
подигао Цркву св. Марка, новцем из завештања 
београдског трговца Лазара Панче. Црква ce на- 
лазила поред места где je прочитан Хатишериф 
1830. године, y непосредној близини данашње 
велике Цркве св. Марка. Порушена je y другом 
светском рату.150 У XIX веку на Марков-дан ce 
одржавао чувени вашар, који je захватао нс само 
црквену порту него и цео простор Батал-иамије 
(терен где je сада зграда Народне скупштине). 
Око рингишпила, шатри са лицидерским ко- 
лачима, и јагањаца на ражњу, окупљали су ce 
Београђани и веселили целога дана. Када je y 
првој деценији XX вска почело зидање зграде 
Народне скупштине, вашар je могао да ce 
одржава само y црквсној порти, и та традиција 
je настављена и после првог светског рата.151

Поред Цркве св. Марка, на месту данашњег 
Ташмајданског парка, налазило ce све до краја 
двадесетих година овог вска Старо гробље. Иви- 
цом гробља, дуж Цариградског друма, (данас Бу- 
левар револуције), пружала ce Фишегиијска 
чаршија, састављсна од приземних кућа са 
дућанима y којима су фишегције пуниле фишеке

барутом. Фишегџијски дућани су овде смештени 
1834. године по наређењу кнеза Милоша, да би 
били даље од вароши, где су представљали опа- 
сност.152 Крајем осамдесетих година фишегџије 
су престале да раде, па су ce y њихове дућане 
уселили старинари, који су ту остали до другог 
светског рата. Измсђу данашњих улица Београд- 
ске и Рузвелтове било je од 1863. године трка- 
лиште, од 1894. марвена пијаца (пресељена са Ба- 
тал-цамије), a од 1912. ту су ce налазили спортски 
терени.153

Периферни делови Палилулс задржали су 
скоро до краја X IX  века особине сеоског насе- 
ља. У двориштима су ce видели пластови сена, 
кошеви за кукуруз, гуске, свиње и овце. Сиро- 
машни Палилулци, који нису имали своја имања, 
обрађивали су као надничари туђе њиве, вино- 
граде и баште.1*

Језгро Палилуле брже je добило особине 
градског насеља. Ту су ce настањивали углавном 
нижи чиновници, рабације, фијакеристи и зана- 
тлије. У данашњим улицама Таковској, Хилан- 
дарској, Џорџа Вашингтона, Цетињској, Далма- 
тинској и Лоле Рибара живели су интслсктуалци 
и уметници.155

На територији Палилуле било je више јав- 
них грађевина, међу којима би трсбало поменути 
Палилуску касарну, саграђену 1837. и Варошку 
болницу из 1868. године.156 Палилуска основна 
школа, подигнута 1895. године по плановима 
арх. Милана Антоновића, спадала je y прве бео- 
градске школскс зграде саграђене према модер- 
ним педагошким и хигијенским принципима.157 
За потребе палилуске средњошколске омладине 
изграђена јс 1910. године раскошна зграда Друге 
београдске гимназије, према пројекту арх. Дра- 
гутина Ђорђсвића.158

Становници Палилуле основали су 1898. го- 
дине друштво „Милошевац“ за улепшавање па- 
лилуског краја. Један од резултата рада овога 
друштва било je отварање Палилуске пијаце, на 
месту гдс ce и данас налази (угао улица Георги 
Димитрова и Мајора Илића). Друштво je руко- 
водило пијацом од 1903. до 1928, a онда je она 
прешла y руке Београдске општине.159

У врсмену између два светска рата Друштво 
за улепшавање Палилуле залагало ce за увођење
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аутобуске линије од кланице до пристаништа, за 
модерно урсђење пијацс, за стварање парка на 
месту Старог гробља и за саврсмсно калдрми- 
сање улица. До 1941. године остварено je само 
поплочавање улица. У истом периоду на тери- 
торији Палилуле саграђсно јс нсколико всликих 
јавних грађевина, као што су Правни и Технички 
факултет, Универзитетска библиотска, нова 
Црква св. Марка, Главна пошта и Пожарна ко- 
манда.1®

С. Н.

ПАШИНО БРДО

У X IX  вску овај назив ce односио на цело 
узвишење које ce протеже између Чубурског и 
Мокролушког потока и допире до Пашине 
чссме. Чесма сс раније звала Шарени извор, a 
садашњи назив je добила по томе што je поред 
н>е погинуо београдски везир Сулејман-паша, ко- 
ји ce ту сукобио са српским устаницима прили- 
ком напуштања Београда 1807. године. Пашина 
чссма постоји и данас y Улици Живка Давидо- 
вића. Она je саграђена на извору Пашиног по- 
тока, који ce уливао y Дубоки поток - притоку 
Мокролушког потока. Према Пашиној чесми и 
потоку добило je назив и брдо,161 a по њему и 
насеље које ce простире између Душановца, на- 
сел»а Шумице, Улицс Војислава Илића и Буле- 
вара Црвене армије, чијом je трасом нскада те- 
као Чубурски поток.

Пашино брдо било je покривено њивама и 
ливадама све до 1921. године. Тада су ова при- 
ватна имања купиле Заложна, Грађевинска и 
Прашка банка, па су просекле улице, испарце- 
лисале земљиште и продавале плацеве на тро- 
годишњу отплату. Цена je била прихватљива за 
Бсограђане скромних материјалних могућности, 
као што су чиновници, радници, занатлије и сит- 
ни трговци. Они су подизали једноставне при- 
земне породичне куће. Касније су почели да ce 
насељавају и мало имућнији грађани, a зидале 
cy ce и зграде за издавање. Улица престолона- 
слсдника Петра (данас Максима Горког) била 
je главна улица y насељу. Она je прва калдрми- 
сана (око 1930). Ту су биле смсштене продавницс

прехрамбених производа (касапнице, пекаре, пи- 
љарнице и бакалницс), чији су власници стано- 
вали y дворишном делу зградс која са улице има 
дућан. Улица престолонаследника Пстра пресе- 
цала je насеље y правцу север-југ, и представ- 
љала везу са центром града са једне стране и 
са Душановцсм са друге. У правцу исток-запад 
пружа ce Улица господара Вучића (некадашњи 
Господарски пут), која je повезивала Крагује- 
вачки друм (данас Булевар ЈНА) са Смедерев- 
ским друмом (данас Булевар револуције).162

Грађани овога дела Београда основали су 
друштво за улепшавање и унапређивање свога 
краја. Друштво je y пролеће 1928. године за- 
тражило од Општине да ce ово насеље званично 
назове Предграђе војводе Степе, што je и учињс- 
но, али ce и y тскстовима и y говору Београђана 
задржао и стари назив Пашино брдо. Чланови 
Друштва залагали cy ce за увођење аутобуске ве- 
зе са центром, за подизањс школске зграде, 
уређење парка, калдрмисање улица и проширење 
водоводне мреже.163 Да би решили нека од ових 
питања, чланови Друштва су приређивали кон- 
церте, забаве и кермесе, и тако сакупили сред- 
ства за постављање тротоара y извесном броју 
улица. Становници Миклошићеве улице добили 
су од Општине камен, од Прашке банке кредит, 
a сами су дали новац и радну снагу, па су кал- 
дрмисали своју улицу. На заузимањс Друштва 
Бсоградска општина je y току 1932. решила пи- 
тање уличног осветљења y насељу, калдрмисала 
улице Господара Вучића и Крушевачку, отвори- 
ла телефонску говорницу и установила аутобу- 
ску линију до Теразија.1М

С. Н.

ПИШТОЉ-МАЛА

Налазила ce код старе Електричне цснтрале, 
међу депонијама београдског сметлишта, нсгде 
на крају Француске улице, где je и уцртана y 
Катастарски план из 1921. године. Ово значи да 
je настала одмах послс првог светског рата, када 
ce осетио вслики недостатак стамбеног просто- 
ра, услед ратних разарања и јачег доласка новог 
становништва y Бсоград. Слично као и y случају
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Јатаган-мале, и овај тсрен je припадао Општини, 
a био je неизграђен, па га je сиромашан свет от- 
крио и почео заузимати земљиштс бссплатно, „на 
пипггољ", по чему je насеље и добило име. 
Кућице су грађене од најразличитијег материја- 
ла, најчешће од дасака, a y најбољем случају од 
ћерпича.165 На основу сачуване фотодокумента- 
ције y Музеју града Београда види ce да je ква- 
литет кућица био веома лош, јер су неке личиле 
и на шаторе.1* Оваквих кућица-станова било je 
y Пиштољ-мали око 1926. године две стотине.1*7 
Као насеље y близини реке Пиштољ-мала je нс- 
колико пута била и плављена, после чега су усло- 
ви за живот били заиста страшни, али je насељс 
остајало. Ипак je донето дефинитивно решење 
и Пиштољ-малу јс 1933. године порушила поли- 
ција уз помоћ ватрогасаца, али и уз вслике про- 
тесте њених становника који су избачени из сво- 
јих кућа.1®

Д. Ђ. 3.

ПРЕДГРАЂЕ КРАЉЕВИЋА АНДРЕЈЕ

Под овим називом подразумевало ce насеље 
смештено источно од Новог Гробља, поред са- 
дашњег Северног булевара. На том простору су 
ce све до средине двадесетих година налазилс 
циглане. Тада je почела да ce насељава најпре 
сиротиња, a касније су ce настањивали и при- 
падници средњег сталежа. Пошто je овај део гра- 
да био без комуналија, становници су око 1930. 
године основали друштво за улепшавањс свога 
краја. Насељу су дали име Предграђе краљевића 
Андреје.16* Друиггво ce залагало да Општина про- 
сече Северни булевар, предвиђен Генералним 
урбанистичким планом из 1923. године170 што je 
средином тридесетих година и остварено. Крајем 
1937. Општина je на Северном булевару почела 
изградњу стамбеног комплекса састављеног од 
једноспратних зграда са малим становима. Ови 
станови су били намсњени Београђанима нај- 
скромнијих материјалних могућности.171 Упркос 
заузимању Друштва за улепшавање, неки кому- 
нални проблеми насеља остали су нерешени до 
другог светског рата. Електрично осветљење 
улица и водоводна мрсжа нису задовољавали по-

требе становника, a није постојала ни аутобуска 
веза са центром града.172

С. Н.

ПРЕДГРАЋЕ КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ

Овај назив носио je данашњи Горњи Вождо- 
вац (део Вождовца између Вождовачке цркве и 
Трошарине). На овом подручју била су пре првог 
светског рата пољопривредна имања. После рата 
почели су да ce насељавају грађани, већином 
средњег социјалног положаја. Они су живели y 
скромним породичним кућама, окруженим лепо 
уређеним баштама. Назив Предграђе краљице 
Марије насеље je добило 1923. године. Исте го- 
дине основано je Друштво за унапређење овог 
предграђа, под председништвом учитеља Ву- 
кашина Поповића. Све до 1930. овај крај je при- 
падао кумодрашкој општини, a тада je ушао y 
састав београдске општине, па je његовом ко- 
муналном уређсњу посвсћена већа пажња. 
Општина je отпочела калдрмисање улица y на- 
сељу. Трамвајска пруга Славија - Вождовац, која 
ce завршавала код Вождовачке цркве, продужена 
je до угла улица Војводе Степе и Богдана Мар- 
ковића (данас Капстана Завишића).173

Деци овога предграђа била je намењена 
основна школа „Краљица Марија“, отворена 
1930. године y неодговарајућим просторијама. 
Школа je 1933. усељена y репрезентативну згра- 
ду, саграђену према пројекту Десанке Манојло- 
вић, архитекте Техничкс дирекције Београдске 
општине. Послс завршетка изградње школе, 
уређен je парк који ce граничи са школским дво- 
риштем и заузима простор на углу Улице Јове 
Илића и Авалског друма.174

Становници Предграђа краљице Марије 
основали су 1934. године Народну читаоницу, 
која je за кратко време окупила око 500 чланова 
и постала културни центар овога дела Београда. 
Читаоница je образовала мешовити певачки хор, 
организовала курсеве француског језика и сте- 
нографије, a имала je и драмску, музичку, шахов- 
ску и спортску секцију.175 Током тридесетих го- 
дина културно-забавном животу овога краја до- 
приносило je и Друштво за унапређење пред- 
грађа краљице Марије. Сваке године Друштво
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je од 10. до 14. јуна приређивало вашар на терену 
преко пута кафане „Ковач“, између војног 
вежбалиигга и трошаринскс станице.176

С. Н.

ПРОКОП

Насеље Прокоп налазило ce y истоименој 
ували која ce пружа од Београдскс индустрије 
пива (раније Вајфертова пивара) y правцу ста- 
диона ЈНА, између Булевара Франше д’ Епереа 
и Хајд-парка. Увала je створсна всштачки, на тај 
начин што je одатле почетком осамдесетих го- 
дина прошлог вска одношена зсмља за насипање 
Баре Венеције, где je 1884. године саграђена 
Железничка станица. Земља из Прокопа била je 
чврста и квалитетна, na je зато одабрана за по- 
мснуто насипање. Земљиште je припадало кра- 
љици Наталији Обреновић, од које га je отку- 
пило предузеће „Батин>ол“, које je изводило ра- 
дове насипања Баре Венеције. По томе откопа- 
ван>у увала je и добила назив Прокоп.177

Сама увала je представљала широку и дубоку 
рупу, кратср, дубине и до 20м, урезану y 
Топчидерско брдо. Овај простор откриле су си- 
ромашнс придошлице после првог светског рата, 
када je y Београду био велики недостатак ста- 
нова. Људи су почели да граде на брзину себи 
кров над главом, али je овдс ситуација била 
нсшто лакша него y Јатаган-мали, пре свега зато 
што je терен био више заклоњен од очију по- 
лиције. Осим тога вертикални зидови кратера од 
чврсте земље били су погодни да послуже као 
један или два зида куће. Ово су нарочито кори- 
стили први насељсници, али су убрзо сва места 
уз зидове кратера била заузста. У брдо cy ce по- 
ред тога укопавали подруми, шупе, свињци, и 
друге споредне просторије.17*

Касније cy ce на простору између зидова кра- 
тера градили најразличитији објекти за станова- 
ње од дасака, плеха, кутија, a y најбољсм случају 
од ћсрпича. То су всћином биле праве избе, 
влажне, мрачне и хладне. Све je било грађено 
без одобрења, преко ноћи. У Прокопу je ситуа- 
ција била нарочито тешка после јаких киша, које 
су доносиле воду и муљ. Насељс ce делило на

два дела. Горњи део je био према данашњсм ста- 
диону ЈНА, a дон.и део према Пивари, где су 
углавном живели Цигани.179

Насеље ce са почетком y 1922. години де- 
финитивно формирало 1925, јер je простор био 
ограничен. Прокоп je био испресецан уличицама, 
али оне нису имале имена, само je свака кућа 
имала број. У нассље ce стизало од стране „Мо- 
стара“ путсм, док cy с друге стране y вертикални 
зид кратера биле усечене стрме степснице. По- 
пис кућица je извршен 1933. године, na je 
утврђсно да их има 133 са 226 породица и 1000 
становника, већином железничара.1*1

Прокоп јс прсживео други светски рат и по- 
стојао je до седамдесетих година, када je 
одлучсно да ce y Прокопу изгради нова путничка 
железничка станица y оквиру решења београд- 
ског железничког чвора. Рушењу ce приступило 
почетком седамдесстих година. Изградња нове 
железничкс станице отпочсла je y јесен 1975. го- 
дине.ш

Д. Ђ. 3.

ПРОФЕСОРСКА КОЛОНИЈА

Професорска колонија ce налази између ули- 
ца Цвијићсвс, Здравка Челара и Чарли Чаплина. 
На том простору су пре првог светског рата биле 
баште, њиве и воћњаци.1*2 Зидање насеобинс 
почело je 1926. године, на иницијативу декана 
Филозофског факултета Владимира К. Петко- 
вића. Професори Београдског универзитета узе- 
ли су кредит од Управе фондова и саградили 
скупину породичних кућа која je добила име 
Професорска колонија. Урбанистички план на- 
ссља израдио je арх. Светозар Јовановић, про- 
фссор Тсхничког факултета, са помоћницима 
Михајлом Радовановићем и Петром Крстићсм. 
Они су насељу дали особену уличну мрежу, са- 
стављену од зракасто и полукружно постављсних 
улица. Светозар Јовановић je радио и пројекте 
зграда, од којих свака представља варијанту 
истог типа скромније виле. Нскс од кућа про- 
јектовали су сами власници. Тако je матема- 
тичар, геофизичар и астроном Милугин Милан- 
ковић израдио планове за сопствену кућу y Ули-
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ци Љубе Стојановића бр. 9. У Професорској ко- 
лонији je до 1929. године изграђено око сто ком- 
форних кућа, већином једноспратних. Иако je 
спољна обрада грађевина једноставна, насеље 
као целина делује сликовито. Томе нарочито до- 
приноси обиље зеленила. Свака кућа има башту 
засађену дрвећем и цвећем, неке од улица имају 
дрворед, a y средини насеља налази ce мали 
парк. Због тога je колонија подсећала савреме- 
нике на вртне градове y иностранству. У Про- 
фесорској колонији су становали, поред осталих 
и Богдан Поповић са браћом Димитријем и Па- 
влом, Светислав Петровић, Васиљ Поповић и 
Владимир Ћоровић са женом Јеленом Скерлић. 
Пошто ce налазила на тадашњој периферији, 
Професорска колонија je својим становницима 
обезбеђивала мир нсопходан за стваралачки 
рад.1И

С. Н.

РАКОВИЦА

Овај назив имају село, манастир и градско 
насеље. Село Раковица налази ce на Авалском 
друму, y долини потока који je био познат по 
раковима, па je прозван Раковица. Исто име дато 
je и селу, док ce за поток усталио назив Рако- 
вички поток. Према предању y атару села нала- 
зио ce истоимени манастир, али je због опасно- 
сти од турског насиља премештен на заклоње- 
није место на обали Раковичког потока (близу 
села Ресника), где je остао до данас.184

Северно од ушћа Раковичког потока y 
Топчидерску реку налази ce градско насеље Ра- 
ковица, смештено на падинама које ce спуштају 
према Топчидсрској реци. Долином реке пружају 
ce железничке пруге Бсоград-Ниш и Београд- 
Пожаревац-Мајданпек. Насељавање овог терена 
почело je после 1900. године, изградњом вила 
окружених баштама и воћњацима. Београђани 
који су проводили лето y овим вилама издејство- 
вали су од Железничке дирекције отварање по- 
стаје y Раковици. Између два светска рата поред 
железничке пруге изграђено je више фабрика, 
од којих je најпознатија Индустрија аероплан- 
ских мотора. У то времс ce насеље Раковица од

летовалишта претворило y стамбену четврт, са- 
стављену од породичних кућа са баштама.185 На 
узвишењу изнад пожаревачке пруге саграђена je 
1939. године Црква св. апостола Вартоломеја и 
Варнаве, складно уклопљена y шумовиту околи- 
ну.186 У близини цркве Београдска општина je 
намеравала да сазида велику, модерну основну 
школу, али су ратне прилике спречиле остварење 
ове замисли.1*7

С. Н.

САВАМАЛА

Савамала или Сава-махала, како ce раније 
називала, самим својим називом одређује при- 
ближну локацију и казује да je то онај стамбсни 
део Београда, који ce пружа поред реке Саве. 
Мсђутим, трсба знати да ce Савамала налазила 
y делу Београда ван оквира Шанца, који je нс- 
када опасивао Београд. Према Васи Лазаре- 
вићу,188 Савамала je 1909. године била тадашња 
Босанска улица, данас Улица Гаврила Принци- 
па, што значи да je ова улица представљала цен- 
тар Савамале.

Овај положај и величина Савамале, са глав- 
ним улицама под данашњим називима Гаврила 
Принципа и Народног Фронта, оформљен je y 
четвртој деценији XIX века, за време кнеза Ми- 
лоша.189 Међутим, пре овога времена Савамала 
није била оваква, већ јс заузимала више простора 
дуж реке. По свему судећи, изглсда да почетак 
Савамале представљају делови турског Београда, 
изнад данашње Железничке станице, преостали 
после рушења дела вароши због израдње бедема 
и гласије око вароши, a y трсћој дсценији XV III 
века, које су извели Аустријанци.190

За време аустријске владавине Београдом y 
периоду 1717-1739. године ово насеље je посто* 
јало под називом Доња српска варош или Савска 
варош, али ce y изворима помиње и као Нова 
српска варош. Постоје и аустријски планови ово- 
га насеља конципирани y ортогоналном систему, 
који свакако представљају планове реконструк- 
ције овога остатка турског Београда, какви су 
и аустријски планови за реконструкцију Београ* 
да око којег je изграђен бедем. У раду „Београд-
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ска нова доња варош y XVIII веку“191 ово насеље 
je третирано као новосаграђено за смештај Срба, 
које су Аустријанци насилно иселили из Бсогра- 
да y оквиру бедема. Насеље je имало Цркву св. 
Јована Прстече која ce налазила на простору да- 
нашњег паркића код угла Сарајсвске и Нсма- 
њине улице.

Када cy ce Турци поново вратили y Београд 
1739. год. населили су и Доњу српску варош и 
назвали je Сава-махала. Цркву су претворили y 
џамију Иваз-Мехмед-паше. У новоме рату и за 
време аустријске окупације Београда 1789-1791. 
године изгледа да Сава-махала није много стра- 
дала.

За време првог српског устанка Сава-махала, 
која ce y нским изворима назива и Циганска ма- 
ла, одиграла je доста значајну улогу y току борби 
око Београда. Она ce налазила на правцу крс- 
тања устаничке војске, која je из шанчева на За- 
падном Врачару полазила да опседа Београд. У 
таквој једној борби са Турцима, устаници су кра- 
јем маја 1804. запалили Сава-махалу, када je и 
почело њено дефинитивно пропадање. До краја 
1806. године, када je Карађорђс освојио Бсоград, 
изгледа да je Сава-махала била дслимично об- 
новљена, jep ce помиње као топоним за оријсн- 
тацију. После тих времена она je изгледа y пот- 
пуности пропала и није више насељавана на ово- 
ме месту. Ова Сава-махала, као и ранија Дон>а 
српска варош, била je всличинс 50-60 кућа.192

Међутим, иако je турска Сава-махала пропа- 
ла, изнад обале Саве и Циганске баре развијало 
ce село Савамала, негде од Сава-капије (око угла 
Крађорђеве улице и Великих степеница), па све 
до данашњег „Мостараи, до линијс краја да- 
нашње Кнсза Милоша улице.143 Не зна ce коме 
je турском спахији раније припадала Савамала, 
али ce зна да je за време бсоградског везира Ма- 
рашли Али-паше она постала спахилук кнеза 
Милоша, који je од Савамалаца узимао свс оне 
дажбинс које су узимали и Турци - спахије.1* 
Простор на коме je некада постојала Доња 
српска варош почео je да ce изграђује тек y чет- 
вртој децснији XIX вска, када je на том терену 
кнез Милош одлучио да изгради нови српски 
Београд. Према неким слабим индицијама, из-

глсда да je y то време било неких трагова Доње 
српске вароши.195

Село Савамала ce доста брзо насељавало 
Србима, што je подстицао и кнез Милош. 
Међутим, после Хатишсрифа из 1830. и 1833. го- 
дине, када je Србија добила унуграшњу самоу- 
праву, кнез Милош je створио план да изгради 
нови српски Београд ван оквира постојећег 
Шанца. За то je био најпогоднији савски крај, 
терсн око угла данашњих улица Кнеза Милоша 
и Немањине. Кнез Милош je намеравао да тај 
нови Београд изгради плански, али je томс сме- 
тало село Савамала. Село Савамала je тада има- 
ло преко 150 кућа, a налазило ce око данашњих 
улица Народног фронта, Гаврила Принципа, Зе- 
леног венца и Бранкове улицс, до Варош-капи- 
је.1%

Када je кнез Милош одлучио да изгради но- 
ву Савамалу, наредио je да ce Савамалци преселе 
y Палилулу, оставивши им рок од годину дана. 
Година дана je прошла, a Савамалци ce нису прс- 
селили, јер им ce то није допадало, мада je тсрсн 
y Палилули био бољи. Дознавши послс годину 
дана, 1834, да пресељсњс није извршено, кнез јс 
наредио да ce са рушењем почне одмах, и тврди 
ce да je село Савамала нестало за неколико сати. 
У урбанистичком решавању овога простора глав- 
ну реч je водио кнез Милош, a решења су била 
добра, нарочито y постављању траса данашњих 
улица Народног фронта и Гаврила Принципа. 
Годинс 1836. почело je формирање Абаиијскс 
чаршије y Улици Народног фронта, гдс je y 
остваривању циља било доста тешкоћа, али je 
кнез Милош желео да створи привредни цснтар 
и y овом новом делу Београда ван Шанца.197 Про- 
сечене су и друге улице, a стручњаци су 
извршили тачна премсравања, исцртали планове 
и извршили парцелацију. У појединим дсловима 
Савамале плацеви су додељивани чиновницима 
да би зидали себи кућс, a сачуван je и докуменат 
из 1839, где ce тражи списак чиновника којима 
треба дати плацеве за зидање кућа.1*

У чствртој децснији XIX века y Савамали 
je изграђено и неколико јавних грађевина, мсђу 
којима су најзначајније Ћумрукана (Царинарни- 
ца) y Карађорђевој ул. 17 из 1835. године, y којој 
je 1841. одржана прва позоришна представа y
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Београду, и Велика пивара на углу улица Адми- 
рала Гепрата и Балканске из 1839. године, y којој 
je 1858. одржана Светоандрејска скупштина, ка- 
да су Обреновићи поново дошли на власт.199

Даљи развој Савамале сличан je развоју оста- 
лих делова Београда, нарочито када je нестао 
Шанац и порушене његове капије. Али je име 
Савамала и до данас остало за овај крај.

Д. Ђ. 3.

САВИНАЦ (ранијс ЕНГЛЕЗОВАЦ)

Енглезовац ce простирао „између Славије и 
Св. Сав. цркве, Шумадијске улице и Грантов- 
ца“2И) шт0 значи између данашњих улица: Бео- 
градске, Његошеве, Молерове, Маршала Толбу- 
хина, Катанићеве, Борс Станковића, Скерлићеве 
и Булевара ЈНА. Цео овај простор je некада при- 
падао српском политичару Стојану Симићу, a за- 
тим његовом сину Ђорђу, тако да ce називао Си- 
мићев мајур.201

Стојан Симић (1797-1852) ce први пут иста- 
као 1835. године као један од иницијатора Ми- 
летине буне. После одласка кнеза Милоша са 
власти постао je потпредседник Државног саве- 
та, a после одласка кнеза Михаила 1842. године 
прво потпредседник, a онда председник Савета. 
Међутим, убрзо je напустио политички живот и 
почео ce бавити трговином. Постао je један од 
најбогатијих људи y Србији, са спахилуцима y 
Влашкој.202 У Београду je имао и кућу на Тера- 
зијама, која je откупљена за двор (Стари ко- 
нак).203 Ћорђе Симић (1843-1921), наследник Си- 
мићевог мајура, био je државник и дипломата, 
веома богат као и отац. Он je 1879. године про- 
дао Симићев мајур за 7500 дуката цесарских јед- 
номе Енглезу, по коме je овај простор после про- 
даје назван Енглезовац.2М

Тај Енглез, Франсис X. Макензи (1833-1895), 
био je имућан човек, који je y време српско-тур- 
ских ратова 1876-1878. године путовао по Исто- 
ку. Дошао je и y Београд код свога пријатеља, 
историчара Чедомиља Мијатовића. Београд му 
ce допао и он je ту остао скоро двадесет година. 
Пошто je купио Симићев мајур, настојао je да 
га уреди. До 1879. године Симићев мајур су пред-

стављале њиве са кукурузом, али je било и шева- 
ра и стрњике. Макензи je желео да на овоме 
простору подигне стамбено насеље. Ангажовао 
je инжењера Светолика Поповића, који je ка- 
сније био начелник Архитектонског одељења 
Министарства грађевина, да кроз имање просече 
улице и изврши парцелацију.205 Према томе 
Франсис Макензи je уз помоћ инж. Поповића 
израдио урбанистички план насеља Енглезовац, 
што представља јединствен случај y Београду, да 
приватно лице обави такав посао.

Макензи je почео да продаје плацсве под 
врло повољним условима, на отплату и уз ми- 
нималну камату, али под извесним погодбама. 
Куће према улицама, чија je ширина била уна* 
пред одређена, морале су бити саграђене од 
тврдог материјала. Осим тога нигде ce y овом 
насељу нису смеле отварати кафане, где би ce 
продавало алкохолно пиће. Макензи je огра- 
ничио број становника y насељу и предузео мере 
за спречавање загађивања бунара.206

Када ce насеље већ донекле оформило, 
Франсис Макензи je сазнао да ce Београдска 
општина спрема да одреди границе грађевинског 
рејона Београда. Због тога je 1886. године упутио 
писмо председнику Општине и Општинском од- 
бору, са молбом да и насељс Енглезовац уђе y 
границе грађевинског рсјона. Као разлог за ула- 
зак Енглезовца y варошки атар навео je неко- 
лико чињеница: да je близу центра вароши, a y 
продужетку главне улице и да je крај здравији 
од делова града близу река. Општински одбор 
je образовао комисију за одређивањс граница ва- 
роши. Комисија je предложила да Енглезовац не 
треба да уђе y варошки атар, тако да je решење 
донето y том смислу. Енглезовац je ушао y гра- 
нице грађсвинског рејона 1890. године, на пре- 
длог друге комисије.2”7

Становници Енглезовца били су већином 
средње имућни грађани, a куће су им биле углав- 
ном призсмне или са по једним спратом. У на- 
сељу су подигнуте и две значајније јавне грађеви- 
не: Сала мира и хотел „Славија“. Салу мира, y 
којој ce касније налазио биоскоп „Славија“ 
(Маршала Толбухина ул. бр. 3), саградио je 
Франсис Макензи као богомољу београдских но 
вовераца, назарена. Зграду je пројектовао инж.
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Светолик Поповић, a саграђсна јс 1885. године208 
као призсмни објекат са троугластим забатом на 
уличној фасади. Зграда јс каснијс мсњала наме- 
ну. Хотел „Славија" je саграђен око 1885. године 
на углу данашње Улице светог Саве и Булевара 
ЈНА. Пројектант зграде je архитекта Франтишек 
Неквасил, пореклом Чех. Зграда je подгнута на 
доста оштром углу, са приземљсм и два спрата, 
y нсокласичном духу, са пластичном дскорацијом 
која није много богата.209

Д. Ђ. 3.
Енглезовац je 1894. године добио нови назив 

Савинац. Te годинс cy y Бсограду почеле при- 
преме за обележавање тристагодишњице спаљи- 
вања моштију светог Саве. Пошто ce овај догађај 
одиграо на територији Енглезовца, Друштво за 
улепшавање Врачара предложило je Општин- 
ском одбору да Енглсзовцу да име Савинац, по 
светом Сави. Општински одбор je на седници 
одржаној 31. Ш 1894. решио да нови назив трсба 
да гласи Светосавски крај. Бсограђани нису 
прихватили овакав облик имена, него су усво- 
јили назив Савинац, како je и предложило 
Друштво за улепшавање Врачара.210

Тристагодишњица спаљивања моштију све- 
тог Саве облежена je 27. IV 1895. године 
освећењем црквице св. Саве, која je подигнута 
на месту спаљивања моштију, на ненасељеном 
делу Савинца (данас Светосавски плато).211 За са- 
да није познато ko je пројсктовао ову црквицу, 
али постоји податак да je планове за њену до- 
градњу израдио 1906. године арх. Душан Жива- 
новић.212 Црквица je саграђсна као привремена, 
jep je замишљена као претеча будућег великог 
храма. Велики храм je почео да ce гради 1935. 
год. према пројекту арх. Богдана Несторовића и 
Александра Дерока. Црквица je морала да буде 
порушена, na je поред градилишта великог храма 
саграђена нова црква св. Саве, према плановима 
арх. Виктора ЈТукомског.213 Један део земљишта 
за подизање великог храма поклонио je Франсис 
Макензи. Он je 1886. годинс y помснутом писму 
Општинском одбору изнео мишљсње да би на 
врху брда требало подићи неку лспу јавну 
грађевину, чиме би главна улица (данас Улица 
српских владара) и њено продужсње Авалска

улица (данас Улица светог Саве) добиле прави 
завршетак.2м Изградњом Светосавског храма ова 
замисао je остварена.

Када je Енглезовцу дато ново име Савинац, 
овај нови назив je обухватио не само територију 
Макензијевог имања, него и један део Чубуре, 
односно улице око црквице св. Саве и око 
завршетка данашње улице Маршала Толбухина. 
Становници Савинца основали су друштво за 
улепшавање свога насеља, са седиштем y Котор- 
ској улици (данас Улица Владе Зечевића). На 
подстицај Друштва Општина je 1902. успела да 
рсши питањс регулације завршног дела Макен- 
зијеве улице (данас Маршала Толбухина), гдс je 
било доста тешкоћа y вези са експропријацијом 
приватних имања.215

Београдска ошитина je за децу из овога дела 
града отворила 1893. године Чубурску основну 
школу, смештену y приватној згради, која и да- 
нас постоји y Нсвссињској улици бр. 3. Од 1895. 
године школа je носила назив Основна школа 
на Савинцу.216 Наменска зграда за савиначку 
основну школу подигнута je 1908. год. y Макен- 
зијевој улици, према пројекту арх. Димитрија Т. 
Лека. Зграда je постојала до 1940. године, када 
je срушена, да би ce на истом месту саградила 
данашња зграда основне школе „Свети Сава“.217

С. Н.

СЕЊАК

Насеље Сењак налази ce на падини и y под- 
ножју Топчидерског брда, са лсвс стране Буле- 
вара војводе Мишића, преко пута Сајмишта. У 
другој половини XIX века ту je било општинско 
земљиште, на којем су Београђани држали сено 
после септембра 1857. године, када je y пожару 
уништсн ссњак на Калемсгдану. Крајсм XIX вс* 
ка Београђани су преместили сено на војни ce- 
њак, преко пута данашн>ег Карађорђсвог парка. 
Помснуто општинско земљиште и даље ce звало 
Сењак или Стари Сењак.218 Ова територија je 
почела да ce насељава y првој деценији XX века, 
a јаче насељавање je настало после првог свет- 
ског рата. Ту cy ce подизале виле окружене 
баштама, воћњацима и малим виноградима. По-
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ред вила имућнијих Београђана, на Сењаку ce 
налазе и мале приземне куће скромнијих станов- 
ника.219 Насеље je двадесетих година добило 
основну школу и дом културе са библиотеком 
и салом за представе.220 Везу са центром града 
чиниле су две трамвајске пруге - линија за 
Топчидер, отворена 1894. и она за Дедиње, 
пуштена y рад 1932. године.221

С. Н.

СКАДАРЛИЈА

Скадарлија представља релативно млад на- 
зив краја око данашње Скадарске улице, која je 
свој назив добила 1872. године.222 Пре тога овај 
део Београда ce називао Циганска мала, јер су 
га населили Цигани половином треће децније 
XIX века.223 Ово ce догодило после доласка кне- 
за Милсша на власт, када ce y Београду почело 
слободније живети y оквиру Шанца. Део бедема 
са спољне стране, између Стамбол и Видин-ка- 
пије учинио ce погодан Циганима да ce ту на- 
стане и подигну своје избе и страћаре. Временом, 
са напредовањем Београда, почеле су ce поди- 
зати и боље куће, a становници су осим Цигана 
постајали и Срби. Насеље je добило чесму, до 
које je вода доведена аквадуктом.224 До 1872. го* 
дине, када je извршено прво велико наименова- 
ње београдских улица, главна улица насеља била 
je већ y потпуности оформљена, па je добила на- 
зив Скадарска улица, што ce одржало до наших 
дана, a то je за Београд велика реткост.

И правац Скадарске улице одржао ce до да- 
нас по линији старога Шанца. Једино je исправ- 
љен горњи крај улице, па сада излази на Улицу 
браће Југовића, док je некада улица скретала y 
лево и излазила на Македонску улицу. Ово je 
уочљиво из старих планова Београда. И баш тај 
горњи крај Скадарске улице, између улица Ма- 
кедонске и 29. новсмбра, имао je најатрактивнији 
изглед све до регулације око 1930. године, што 
ce види на сачуваним фотографијама. Овај део 
улице имао je карактсристично закривљену тра- 
су, која je подвлачила типично оријенталну ат- 
мосферу овога дела старог Београда, са зградама 
балканско-оријенталне архитектуре и турском

калдрмом, која ce благо спуштала према средини 
улице, куда je текао поток после сваког јачег 
пљуска.

Иако je Скадарлија тек касније постала бо- 
емски крај Београда, y Циганској мали су ce 
почеле отварати кафане већ 1842. године. До 
1852. саграђено je укупно шест кафана, од којих 
су ce пет налазиле y ниским, приземним зградама 
од слабог материјала, док je шеста била y бољој 
грађевини. У то време близу угла Цетињске ули- 
це налазила ce Филипова пивара225 на чијем je 
месту касније саграђсна Бајлонова пивара.

Касније су отваране и нове кафане, тако да 
je y последњој четвртини X IX  века Скадарлија 
постала боемски крај Београда. Ово je било по- 
тенцирано нарочито после 1901. године, када je 
због рушења зграде затворена позната кафана 
,Дарданели“ на данашњем Тргу Републике. Тада 
ce велики број књижевника, глумаца и сликара 
преселио y кафане Скадарлије. Најпознатије су 
биле кафанс „Три шсшира“, „Вук Караџић“, 
„Златан бокал“, ,Два јелена“, „Бумс“ и друге.

Иако je била центар боемије, Скадарлија je 
увек остала стамбени део Београда, a y њој су 
становале многе познате личности српског јав- 
ног и културног живота. Најпознатији становник 
Скадаплије био je Ћура Јакшић, који je ту и ум- 
ро. Његова кућа je сачувана до наших дана.226

Д. Ђ. 3.

ТЕРАЗИЈЕ

Теразије данас представљају једну од глав- 
них улица центра града, која ce протеже врхом 
београдског гребена од Кнез Михаилове до Ули* 
це српских владара. Међутим, почетком XIX века 
ово je био ненасељени крај, изван граница бео- 
градског Шанца.

Теразије су добиле име по једноме уређају 
за воду, који ce налазио приближно на месту да- 
нашње Теразијске чесме, a који су Турци нази- 
вали теразије. За снабдевање Београда водом 
Турци су направили зидани водовод (ђериз) који 
je прикупљао воду са мокролушких извора и во- 
дио je до тврђаве ивицом београдског гребена. 
Да би вода добила потребан пад, постављане су
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дуж водовода на одрсђеним растојањима тера- 
зијс за воду, рсзервоари y облику кула. На мо- 
кролушком водоводу била су три оваква рсзер- 
воара. Један je био на данашњим Теразијама, a 
остала два y данашњој Кнез-Михаиловој улици, 
код кафана „Руски цар“ и „Грчка краљица“. Овај 
на Теразијама био je највсћи, па je по њему цео 
крај и добио име.227

Насељавање Теразија почело јс око 1830. го- 
динс, када je живот y вароши y Шанцу Есћ био 
стабилизован. Међутим, већина кућа y вароши 
имала je дрвсну конструкцију, па јс постојала 
стална опасност од пожара. Проузроковачи 
пожара биле су и неке врсте занатлија, нарочито 
ковачи, који су радили са отворсном ватром. 
Због тога je једног дана кнез Милош одлучио 
да ковачс исели из вароши. За ту спрху најзгод- 
није му ce учинило „празно поље од Стамбол- 
капијс горс ка чссми теразиској". Плацеве на Те- 
разијама кнсз Милош јс давао бесплатно, уз 
услов да онај ко добије плац мора да га огради. 
Ипак ковачи нису желели да оду из вароши, па 
су нски због тога хапшсни и добијали батинс.22* 
Међутим већ 1832. године београдски колари из 
вароши тражили су да ce и њима додслс плацсви 
на Тсразијама.229 Касније су ce ту нассл>авале и 
друге занатлије. Тако je из 1838. годинс сачувана 
молба неколико занатлија различитих струка, y 
којој моле кнеза Милоша да им одобри градњу 
кућа и дућана на земљишту којс су добили пре- 
тходног лета и које су оградили.2*’ Ускоро јс 
образована и општинска комисија за додсљива- 
ње плацсва на Теразијама. Од тада je свако ко 
добијс плац морао да сагради кућу y року од три 
године.231

У прво време су грађснс призсмнс куће од 
слабог материјала, али je касније квалитет зграда 
био све бол>и. Већу важност Теразије су добиле 
када je око 1840. године саградио себи кућу на 
крају Теразија Стојан Симић. Зграда je подигну- 
та на простору између садашњсг Старог и Новог 
двора. Била je већих димензија за ондашње при- 
лике y Београду. Саграђена je y свропском духу, 
са приземљем и једним спратом. Каснијс je от- 
купљсна за двор кнсза Александра Ка- 
рађорђевића и била позната под називом Стари 
конак. Срушсна je убрзо послс 1903. годинс, када

су y њој убијени крал> Алсксандар и Драга Обре- 
новић.232

У време подизања Старог конака већ ce 
почело мислити на боље повезивање Теразија са 
ближом околином. Сачуван je план инжењера 
Франца Јанкса из 1842. године за исправљање 
горњсг дсла Балканскс улице, како би ce оства- 
рила краћа всза измсђу Теразија и Савамале. Те- 
разијс су на овомс плану означснс као ТсразиаЛ13 
Водило ce рачуна и о лспшсм изгледу краја, па 
je инжсњср Атанасијс Николић уређујући Бео- 
град половином XIX века засадио на Теразијама 
дрворсд дивљих кестенова.̂

Што ce тичс чссмс на Теразијама, она je 
првобитно прсдстављала сасвим јсдноставан об- 
јекат уз поменути урсђај за воду, звани теразије. 
Помиње ce пројекат за нову чесму из 1846, али 
чесма тада није саграђена. Теразијску чесму по- 
дигао je тск кнез Милош 1860. године. Она je 
на томс мссту гдс ce и данас налази стајала до 
1912, када je прснста y Топчидер због прсурсђсња 
Теразија.235 На својс старо место јс враћсна 1975. 
годинс.

На Теразијама je једно време била и пијаца, 
која je ту смсштсна послс бомбардовања Бсогра- 
да 1862. годинс. Теразије су биле безбедније од 
данашњсг Студентског трга, где ce пијаца до та- 
да налазила. Пијаца јс овде остала седа.м година, 
после чега je делимично враћена на старо место, 
a делимично на Зслсни вснац.2*

Као што смо видели y почетку су Теразије 
y оквиру стамбсног нассља представљале занат- 
ски цснтар. Током времсна y приземним дсло- 
вима зграда отваране су трговине, a саграђен je 
и всћи број хотсла и кафана, па су Теразије по- 
стале трговачки и угоститељски центар, што су 
остале и до данас.

Облик Теразија je специфичан и задржао ce 
од првих почстака до данас. Регулационе линије 
обеју страна не теку паралелно, већ ce савијају 
y благом луку. Тако je размак између обеју страна 
улице најужи на крајевима, a најшири y срсдини.
У почстку je урсђсњс улицс било јсдноставно, 
па je вероватно 1860. године, када je постављена 
чесма, извршсно њено преурсђење. Ново преу- 
ређсњс обављсно je 1912, када су Теразијс до- 
биле цвсћњакс и фонтану.237 Све je ово уклоњсно
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1947. године и улица je постала само саобраћај- 
ница.

Теразије су носиле ово име до 1872. године, 
када су назване Улица кнеза Милана. Од 1888. 
до 1903. звале су ce Улица краља Милана, a од
1903. Престолонаследников трг. Своје старо име 
Теразије су поново добиле 1940. године и 
задржале га до данас.238

Д. Ђ. 3.

ТОПЧИДЕРСКО БРДО

Овај назив носе и узвишење и једно од на- 
сеља на њему. Узвишсње Топчидерско брдо 
представља наставак Дедиња, и простире ce до 
Булевара војводе Мишића и Булевара Франше 
д’ Епереа. Име je добило по суседном Топчидеру, 
a реч Топчидер на турском значи тобцијски по- 
ток или тобиијска долина. На северним падина- 
ма брда настала су насеља Ссњак, Ђурђево брдо, 
Прокоп и Котеж Франше д’ Епереа, a сав остали 
простор узвишења заузима нассље Топчидсрско 
брдо.

У другој половини XIX и почетком XX века 
на месту данашњег насеља Топчидерско брдо на- 
лазили су ce воћњаци и виногради имућних Бео- 
грађана. На имањима су биле виле y којима су 
власници проводили лето, a y септембру би ce 
враћали y варош. На брдо су долазили колима, 
a од 1894. године могли су да користе и трамвај 
за Топчидер. На Точидерском брду имали су лет- 
њиковце политичари, индустријалци, банкари, 
трговци, апотекари и лекари. Крајем XIX века, 
y подножју брда, око данашње Пушкинове ули- 
це, били су стално настањени службеници по- 
љопривредног добра „Топчидерска економија“ и 
полицајци запослени y Казненом заводу y 
Точидеру. За њихову децу отворена je основна 
школа. Преко брда je ишао пут за Топчидер (да- 
нашњи Булевар војводе Путника), оивичен дрво* 
редом кестенова. Простор садашњег Хајд-парка 
био je празан, па су ту преко лета логоровале 
војне јединице.23’

После првог светског рата богати Бсо- 
грађани су почели да ce стално настањују на 
Топчидерском брду. Подизали су раскошне виле

y најразличитијим стиловима. Ове луксузне 
грађевине биле су окружене брижљиво него* 
ваним баштама. Осим цветних леја и енгле- 
ских травњака, ту су могле да ce виде и ретке 
врсте четинарског и листопадног дрвећа, које 
су власници набављали из земље и иностран- 
ства.240

На Топчидерском брду су тридесетих година 
сазидане и двс јавне грађевине. Гимназија „Краљ 
Александар 1“ саграђена je 1933. године према 
пројекту арх. Војина Петровића,241 a манастир Ва- 
ведење завршен je 1937. по плановима арх. Петра 
Ј. Поповића.242

У овом периоду настао je и Хајд-парк, који 
je почео да ce уређује 1926, a 1937. године от- 
ворен je за публику. Имао je облик шуме са ста- 
зама за пешаке и коњанике и са игралиштима 
за децу.243

С. Н.

ХАЏИПОПОВАЦ

Хаципоповац je насеље настало y последњој 
деценији XIX века на имању Николе Хаџи-По- 
повића које ce налазило преко пута Новог гроб- 
л»а, између Булбулдерског потока (данас Цви- 
јићева улица) и Гробљанског пута (данас Пре- 
радовићева улица). Власник je испарцелисао зем- 
љиигге и продавао га за грађење кућа. Овај крај 
je лежао изван грађевинског рејона, па није имао 
ни калдрму ни водовод. Прве улице које су ce 
овде образовале биле су Бистричка, Приморска 
и Видина (данас Љубе Дидића). Оне су добиле 
званичне називе почетком 1896. године. На мол* 
бу житеља Хаџипоповца Бсоградска општина je
1904. године на средини насеља подигла јавну 
чесму о трошку самих становника. После првог 
светског рата просечене су остале улице y овом 
крају, a њихово калдрмисање je започело тек 
крајем двадесетих година. Током тридесетих го- 
дина Хаџипоповац je добио онај изглед који je 
задржао до данас. Преовлађују густо збијене при- 
земне куће од којих свака садржи већи број ма- 
лих дворишних станова.244

С. Н.
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ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА

Овим имсном назива сс нассобина на 
Вождовцу, која заузима највећи дсо простора 
ограниченог Улицом Јове Илића и Булеваром 
ЈНА. Колонију je саградила Задруга државних 
и самоуправних службсника за подизањс станова 
y Бсограду, основана 1926. годинс. Урбани- 
стички план насеља израдио je 1929. године 
општински архитекта Јан Дубови. Он je пара- 
лелно са Улицом Јовс Илића поставио две дуже 
улице, спојене на једном крају полукружним 
сквером, и пресекао их са неколико краћих ули- 
ца, чији су правци прилагођени рсљефу. Нассље 
je замишљено као скупина типских породичних 
кућа скромног изглсда. Предвиђсно je осам ти- 
пова зграда - пет типова приземних кућа и три 
типа једноспратних. Сваки задругар je могао да 
бира тип зграде који му одговара, a за зидањс 
je узимао кредит од Државне хипотскарне банке. 
Пројекте зграда израдио je арх. Валсријс 
Сташсвски са помоћницима. У октобру 1930. го- 
дине Управа града je одобрила пројекте зграда 
и урбанистички план насеља, na je изградња мо- 
гла да почне y пролсћс следеће године. Зидање 
je поверено грађсвинском прсдузсћу арх. Хуга Т. 
Куна и инж. Драгутина Шиђанског. Свака згра- 
да y насељу окружена јс баштом пуном цвећа и 
зеленила. Живописном изгледу колоније допри- 
носи и дрворед y Улици Јове Илића. По мишље- 
н>у савременика ово насеље je представљало до- 
бро смишљену целину и било je једно од на* 
јлепших предграђа прсстонице.245

На територији Чиновничке колоније, на ме* 
сту гдс je 1933. годинс отворена, па после неког 
врсмсна укинута пијаца, познавали cy ce трагови 
Карађорђевог шанца из 1806. године. Грађани 
Вождовца су 1937. упутили представку Општини 
да на том месту подигне споменик Карађорђу и 
уреди парк. Општина je то место огласила за 
историјско, али замисао о подизању споменика 
није остварена.2* Пијаца je поново отворена, па 
ce ту налази и данас, a поред ње je мањи простор 
под зелснилом.

С. Н.

ЧУБУРА

Чубура je један од ретких крајева Београда 
према чијем називу je једна бсоградска улица до- 
била име. Према томе одмах ce зна да ce Чубура 
налази око Чубурске улице. Међутим, као и за 
остале крајеве града, тачне границе ce не могу 
утврдити.247 Једино ce може рсћи да ce простире 
између Савинца и Котеж-Неимара. У послсдњој 
деценији XIX и првој децснији XX века овај 
крај ce називао и Ново селиште, али ce тај назив 
изгубио, док ce име Чубура задржало до данас.248

Чубура je добила назив по једноме извору 
који ce налазио на почетку Чубурске улицс, на 
углу улица 14. децембра и Маршала Толбухина. 
Испод извора била je бара обрасла шеваром. Из- 
вор je имао мали капацитет, a y таквим случаје- 
вима народ je на извор навлачио стублину, бурс 
без дна. Из бурета ce вадила земља и оно ce 
пунило водом, na je вађењс воде из бурста по- 
моћу суда било лако. Ова направа ce y народу 
називала чубура, по чему je и цео крај око извора 
добио име.249 Овај извор ce налазио на имању 
Стсвана Миљковића, саветника, под једним ве- 
ликим дудом.250

У првој половини XIX века Чубура je била 
ненасељена. Пошто je испод извора била бара, 
ту су долазили београдски ловци y лов на дивље 
патке.251 Насељавање Чубуре почело je y трсћој 
четвртини XIX вска.252 Пошто je терсн био да- 
леко од вароши, a Београд ce тек почео ширити 
ван граница старога Шанца, овај крај ce насе- 
љавао спонтано, па сс насеље даље развијало y 
потпуно сеоској атмосфери. Ускоро cy ce фор* 
мирале и улице, којс су углавном добиле имсна
1896, док je сама Чубурска улица добила име 
1888. годинс.253 Всроватно je те године регулисан 
извор, na je улица могла да ce просече. У насељу 
није било комуналија, на које je Чубура стекла 
право тск 1905. године, када je ушла y оквир 
грађевинског рсјона Београда.254 У то време y на- 
ссљу je осим стамбсних зграда било и кафана 
и дућана.255

Са увођењем комуналија ишло je доста 
тешко, тако да je чак 1927. године Калацановић 
записао да je Чубура део Београда „који још нијс 
захватила ни једна од општинских благодсти: ни
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вода, ни калдрма, ни регулација, ни канализа- 
ција“ . Једино je на улицама било електричног 
осветљења, али врло оскудног.2* Регулација 
Чубуре извршена je уз велике тешкоће, због 
спонтане изградње насеље. И до данас je оста- 
ла главна карактеристика урбане структуре 
Чубуре густа мрежа улица и уситњени блоко- 
ви. Постоје два главна правца улица, један je 
паралелан са Лаудоновим шанцем, који je 
ишао правцем данашње Улице Стојана Про- 
тића, a други je управан на овај правац.

Главна карактеристика насеља на Чубури 
данас je очуваност предратног грађевинског 
фонда, што y сваком случају нешто значи y 
ери изградње огромних, застрашујућих, стам- 
бених блокова. Највећи део тога грађевинског 
фонда чине индивидуалне приземне стамбене 
зграде. Има и зграда са једним, па и више 
спратова, зиданих пред други светски рат. Тако 
овде, y случају Чубуре, имамо на лицу места 
могућност посматрања изграђености једног 
београдског стамбеног насеља на крају перио* 
да који нас y овоме раду интересује. Из ове 
ситуације закључујемо да су градитељи Чубуре 
били људи различитих материјалних могућно- 
сти, од најсиромашнијих до оних које има 
средњи сталеж, пошто богато грађених кућа 
нема. Због тога ce за укупну архитектуру Чубу- 
ре и може рећи да je врло неуједначена и да 
не чини целину.

Д. Ђ. 3.

ЧУКАРИЦА

Чукарица je део Београда између Саве и 
Бановог брда. У XIX веку овај терен je при- 
падао атару села Жаркова. Жарковачка 
општина je око 1840. године отворила механу 
на путу за Обреновац. Механу je држао као 
закупац Београђанин Стојко Чукар, па je по 
његовом надимку механа прозвана Чукарева 
механа, a по њој je цео крај назван Чукарица. 
Чукарева механа ce налазила y данашњој Рад- 
ничкој улици, испод стене преко које сада пре- 
лази вијадукт.257

Крајем X IX  века y Београду су почеле да 
ce подижу фабрике, a најпогодиније земљиште 
за то било je на периферији, близу река. На 
Чукарици je од 1884. до 1902. године отворено 
више фабрика, од којих су најпознатије Фа- 
брика кожа Јована Барловца, Радионица 
Српског бродарског друштва, Фабрика шећера, 
Фабрика обуће Јована Ђурића. Поред фабрика 
почели су да ce насељавају радници, који су 
живели y скромним кућама. Осим стамбених 
зграда, подизане су и занатске радионице, 
трговачке радње и угоститељски објекти. Трго- 
вачка улица (данас Радничка) добила je имс 
по радњама које су ce y њој налазиле. Овај 
чисто раднички крај припадао je сеоској жар- 
ковачкој општини, па су ce становници Чука- 
рице залагали да ce њихово насеље припоји 
бсоградској општини. Борба за издвајање из 
жарковачке општине трајала je од 1904. до 
1911. године, када je Чукарица постала засебна 
општина. После првог светског рата настављс- 
но je подизање фабрика y овом крају (рафи- 
нерија нафте, фабрика гума „Рекорд“, Фабри- 
ка филцаних шешира Симе Тодоровића).258

Чукарица je прикључена београдској општи- 
ни 1930. године. Тада je почсло рсшавање ко- 
муналних питања овога краја, као што je отва* 
ран»е пијаце и калдрмисање важнијих улица.259 
У октобру 1932. пуштена je y рад трамвајска пру- 
га бр. 13 Кнежев споменик - Чукарица, чиме je 
овај крај повезан са центром града.*0 Исте го- 
дине Чукарица je добила и једну сакралну 
грађевину - Цркву светог Ћорђа.261

С. Н.

ЗАКЉУЧАК

Можемо пре свега закључити да смо y ок- 
вирима Београда из 1941. године, на територији 
између Саве и Дунава, утврдиле постојање 49 
стамбених четврти са посебним називима.*2 Ни- 
смо узеле y обзир чаршије са посебним називима, 
иако ce y њима становало на спратовима или y 
двориштима, зато што je овде био примаран еко- 
номски, a не стамбени моменат.
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На основу времена настанка насеља ce мо- 
гу поделити y три групс. Прву групу сачиња- 
вају насеља настала до X IX  века: Букурешт- 
мала, Варош-капија, Дорћол, Зерск, Јалија, Јс- 
врејска мала, Палилула и Савамала. Другој 
групи припадају насеља чије зачетке треба 
тражити y врсмену од почстка X IX  века до 
првог светског рата. То су: Баново брдо, Бул- 
булдер, Вилине воде, Вождовац, Врачар, Гран- 
товац, Дедињс, Душановац, Ђерам, Жагубица, 
Карабурма, Крунски венац, Митрополитова 
башта, Раковица, Савинац, Сењак, Скадарлија, 
Теразије, Топчидерско брдо, Хаџипоповац, 
Чубура и Чукарица. У трећу групу спадају на- 
сеља оформљена између два светска рата: Бара 
Венеција, Ђурђево брдо, Желсзничка колони- 
ја, Звездара, Јатаган-мала, Котеж Неимар, Ко- 
теж Франше д’ Епереа, Липов лад, Макиш, 
Маринкова бара, Михајловац, Насељс краља 
Александра Карађорђевића, Пашино брдо, 
Пиштољ-мала, Предграђе краљевића Андреје, 
Предграђе краљице Марије, Прокоп, Профе- 
сорска колонија и Чиновничка колонија. Из 
оваквог начина груписања београдских насеља 
можемо извести закључак где и како ce ширио 
Београд током времена. Пре свега видимо да 
су Сава и Дунав били северне границе преко 
којих ce Бсоград никада није развијао до 1941. 
године. Пошто знамо да je прво београдско 
праисторијско насеље настало на брегу изнад 
ушћа Саве y Дунав, или y његовој близини, 
уочавамо да je овај терен био центар око којег 
ce Београд ширио y концентричним полукру- 
говима према југозападу, југу и југоистоку, из- 
међу Саве и Дунава. Најстарија нассља су нај- 
ближа поменутом центру, a најмлађа су нају- 
даљенија.

Границе појединих стамбених делова Бео* 
града не могу ce тачно одредити, као ни гра- 
нице између тих делова. Прецизно су одређене 
границе оних насеља насталих на нском вели- 
ком имању које je касније испарцелисано. 
Иначс су нека насеља мењала границе y ра- 
хаичитим временским периодима. Једном je на- 
зив означавао ужу територију, a други пут 
ширу.

Анализирајући београдска стамбена насе- 
л>а с обзиром на имовно стање становништва, 
може ce рећи да je већина насеља имала ста- 
новништво различитог имовног стања: имућно, 
средње стојеће и сиромашно. Мењао ce само 
однос између појединих група, a тиме и изглед 
насеља, које je било уређеније уколико je ста- 
новништво било богатије. Једино ce између два 
светска рата издвојило Дедиње као део града 
са већином имућног становништва. Такође ce 
између два светска рата издвојило и неколико 
изразито сиромашних стамбених дслова, као 
што су Јатаган-мала и Прокоп.

Иако ce Београд налази на двема великим 
рекама, ни једно београдско стамбено насеље 
није било директно везано за реке до 1941. го- 
дине. Разлог за овакву ситуацију je објективан, 
јер су реке до првог светског рата представ- 
љале државну границу. Када je уведена желез- 
ница, логично je било поставити пругу уз реке 
по равном терену који ионако није могао бити 
употрсбљен y друге сврхе због државне гра- 
нице. Железничке шине су још више одвојиле 
град од река, тако да сви београдски стамбени 
делови имају одлике насеља које не лежи на 
рекама. Пружају ce по брдима, долинама и ко- 
сама усталасаног београдског тла.

Д. Ђ. 3.

Рад на овој шеми почела je Дивна Ђурић-Замоло, али ia збсп пторшшш вида није мтла довршиши. Свешлшш 
Недић je наставила и завршила рад. У чтнку je сваки део текста потписан иницијалима аутора.
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RESIDENTIAL DISTRICTS OF BELGRADE AND THEIR NAMES UN TIL1941

Divna Duric-Zamolo 
Svetlana Nedic

This paper deals with 49 residential districts formed in 
the territory of Belgrade until 1941. Each residential district 
is presented in a separate chapter and the chapters are ranged 
according to the letters of the Cyrilic alphabet. These are: Ba- 
novo Brdo, Bara Venccija, Bukure§t-mala, Bulbulder, VaroS- 
kapija, Viline vode, Vozdovac, Vraéar, Grantovac, Dedinje, 
Doréol, DuSanovac, Deram, Durdevo brdo, Zagubica, Èelez-

nifka kolonija, Zvezdara, Zerek, Jalija, Jatagan-mala, Jevrej- 
ska mala, Karaburma, Kotez Neimar, Kotez Franchet d’Espe- 
rey, Krunski venac, Lipov lad, Maki§, Marinkova bara, Mi- 
tropolitova baSta, Mihajlovac, Naselje kralja Alcksandra 
Kradordeviéa, Palilula, PaSino brdo, PiStolj-mala, Pred- 
grade kraljeviéa Andreje, Predgrade kraljice Marije, Pro- 
kop, Profesorska kolonija, Rakovica, Savamala, Savinac
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(previously Englezovac), Senjak, Skadarlija, Terazije 
Top&dersko brdo, Hadzipopovac, Cinovniéka kolonija 
Ôubura and Ôukarica.

The authors have given the location for each di 
strict, explanations have been given for each name 
and the time and way of their coming into being have 
also been established. The largest part of each chap 
ter refers to the urbanistic development of the resi

dential district concemed. The most important charasteristics 
of residential architecture have been underlined, the most 
important public buildings have been mentioned and the 
social status of its inhabitants has been also depicted. 
The authors have statcd that until 1941 Belgrade spread 
towards the south, not towards the north, where the ri- 
vers Sava and Danube represented the State border until 
the First World War.
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