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После ослобођења ОД Турака, пољопри
вреда у Србији налазила се дуго на врло 
ниском техничком ступњу. ПОВОЉНИ кли

маТQКИ услови и природна плодна ст тла, 

пружали су земљорадњи све услове за 

добре приносе, а богате шуме и пашњаци 
били су ПОГОДНИ за тадашње распростра

њено екстензи:вно еточарс'ГВо. 

Кнез Милош је обраfiао велику пажњу 

на проширење обрадиве земљораДНИЧ1Ке 

површине, која је у многим <крајевима, још 

из ,времена турске владавине, остајала не

обрађена и неплодна. У том циљу спрово

дио је ПОЗlНато ф:и:зиократско начела о ра
цио.налној ра'оподели расположиве iИ обра

диве земље, одузимањем земље ОД имућ

них сељака, који је необрађену имају на 

претек, дaдeљyjyhм је ОСКУДНИМ сељацима, 

ваљним да је обрађују. НастајаО' је, тако

ђе, да сељака заштити од последица зе

ленашкlИХ дугова, доношењем познатог за

кона о обезбеђењу ОКУћја 1836. године. 
Постојао је, међутим, тежак проблем 

оспособља,вања сељака за рационално КО

РИШћење обрадиве земље, коју је по тра

дициј"и обрађивао на веома застарели на
ЧИН. "у недостатку стручног агротех,ничког 

особља, циркуларом Совјета од 1837, по

стављени су "екюноми", 'са задатком да 

"пазе на све пољоке радове4 " како би на 
време и на задовољавајући начин били 

обављени. Но ова мера била је '1Сратког 
века. Већ три месеца .касније JIlКИНУО је 

овај систем контроле јер се лично уверио 

да људи ,не обављају на време пољске ра
дове, ле'DИНУ не ,сабирају, остављају храму 

да у пољу пропада, а баве се другим, не

важним пословима. Стога је препоручио 

Совјету :да ~КИiне овај систем контроле, 

с тим да ће се накнадно друге мере пре

дузимати. 1 

Требало је скоро 15 година да се реши 
питање оснивања једног угледног добра, 

које је пољопривреди било неопходно за 
бржи успон. За време владавине кнеза 
Александра 05раћана је доста велика па

жња на развој пољопривреде. Иницијати-

8ОМ АН'I'онија Н:икољиliа, начељника Еко

номне управе попечитељства Ylнутрашњих 

дела, 'који се највише интересовао за уна

пређење пољопривреде у Србији, покрену
то је питање оснивања једног примерног 

пољопривредног за'вода, а као простор за 

његов смештај, са потребним зе.мљиштем, 

иза6ран је Тапчидер. Сачињен је нацрт 

пројекта и предлажена је Савјету, да се 

цео Топчидер, са брдима iИ шумама, усту

пи По.печитељст-ву ЈћНутрашњих дела, ради 
састављања каначног пројекта и органи

зовања Економије. Предложено је, такађе, 

да се у,станови звање еканома при Попе

читељству, са годишњам платом од 300 та
лира, а за то з"вање изабран је Панта Ј 0'

ваНОВИЋ, државни питомац, каји је са успе

хом заВРlШ1а Хохенхајмску а'Кадемију ека

номских HaJllKa. Кнез је усвајио све ове 
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предлоге, те је 20. децембра 1851. објавље
но устројство Е:кономическог за'веденија у 

Топчидеру.2 Истовремено је основан Апсе

нич,ки завод у Топчидеру, који је имао, 

поред осталог, да обезбеђује Завод ТОП
чидерске економије потребном радном сна

гом апсеника . 

Завод 'Гопчидерске економије имао је 

да служи lНa'Poдy IKao примерна и опитна 
установа за унапређење свих грана пољо

привреде: ратарство, воћарство, виногра

дарство, повртарство, пчеларство, свилар

ство, 'CTCRapCTBo, шумарство 'И' .по могућ
C'VBY, живинарство. За обављање свих ових 
послова, уступљене су Заводу све државне 

земље и шуме у Топчидеру и ливаде КОД 

Цареве hуприје до савске обале . У окви

ру овог пространог <Комплекса налазиле су 

се и друге установе са својим зградама, 

над којима је Завод 'водио надзор и дели

мично управљао: Прав.ителствена чохара, 

апсана за с-мештај осуђеника , Земљоделска 

школа основана 1833. године и Топчидер
ски парк, чије је украшавање непосредно 

спадал,о у надлежност Завода. 

Особље Завода топчњдерске економије 
сачињ::шали су у почетку: економ, у свој

ству управитеља, рачуновођа, надзорник и 

3 служитеља. Економ ј е био одговоран за 

уредно обављање свих економс~их посло

ва, рачуновођа је испуњавао уједно и 

ф}"нкције .деловође и рачунополагача са 
благајном, ОДlвојеном ОД благајне Апсенич

Kor завода. 

Завод топчидерске економије стајао је 
под управом Попеч. у.нутрашњих дела и 

ПОД непосредним надзором начелника по

лицијско-е~оном-ског одељења , који је кон

ТРОJLИсаQ целохуп.ну делатност у Заводу, 

како би могао !Да предлаже решења кори

сна за Завод. По свом административном 

рангу, За'вод је спадао у ранг среске по

лицијске :власти, са задатком да одржава 
поредак на целом простору Тоrгrидера, без 

уплива друге полицијске власти. Његова 

полициј ска :казнена надлеж.иост огранича

вана је на преступе :и непослушности слу

житеља, пандура !JII апсеника .на раду у 

Топчидеру. Преступи посетилаца Толчиде
ра спадали су у надлежност редовне по

лущијске власти. 

Завод ј е ОД својих прихода ffiЮСИО тро

шкове подизања 1I10моћних зграда, стакле

не баште, купатила, куповине разних ору-
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ђа за рад -и за све остало што је имало да 

служи за његов развој . За сваки издатак 

већм ОД 12 гроша чаршиј-ских, морао је да 
има одобрење од Попеч. Уlнутрашњих де
ла . ТроIlltКови за у.крашаЋање Топчидера, 
особито парка , ;нису 'Падали на терет За

вода, али је био дужан да даје ,предл,оге и 

процене трош.кова, lКoje је сносила држав

на блага јна. 

ТопчидеРОI{а економија, са CBOjИl'VI про
страним земљиштем iИ објектима, требало 

је да постане опитно и примерно добро, 

тада једино ове врсте у Србији. Стога је 

њен ЗаЋОД и-мао, поред осталог, да СВЈ1М 

средствима унапређује земљорадњу, да 

спроводи мере по примеру сличних европ

ских 'Завода, да врши истраживања и опи

те о усевима, који би, с озбиром на климу 

и на својства земљишта, давали велике 

приносе, како би народ могао да користи 

ове олите и тиме да унапређује земљо

радњу . Приступ Топчидерској економији 

био је сва'коме слободан. 

Поред ОВОГ xpyhHOr задатка , Завод је 

имао да постане ЛУ1крат.ивна установа ра

ди покривања својих трошкова и реали

зовања чи-стих прихода. Приходе је имао 

од iПpодаје својих призвода - семење жи

та , варива, зелени, калеми облагорођених 

воћака, у.красно дрвеће, житарични при
носи, стока и сточни производи итд. - али 

све по !Ни:жој ТРЖ'ишној цени. Како вемо 

касније видети, продаја по нижим трЖЈИ

шним ценама била је једно време неповољ

на за финансије Завода. 

Књиго.водство, спојено са рачуновод

ством и ВОђено свега једним службеником 

и ПОМОћНИ!КОМ, имало је све карактеристи

ке ПРИМlитивне бирократске адми.нистра

ције. О свим економским пословима вође

но је 15 књига: дневник касе, партијалник 
касе, деловодН'и протокол, регистар, днев

ник пољопривредних радова, дневник ро

бијашких раДОЋа, протокол експедиције, 

протокол продај а, lПpоток'ОЛ пуштања би

кова на :краве, 'проток'ол .пуштања ајIiИра 

на кобиле, протокол примања и издавања 

хране за марву, протокол расадног дрвећа 
у баштама и ра.садницима, дневник nри

мања и издапања хране осуђеницима, ин

вентар живог мала, инвентар локретности 

и непокретности. Полицијска служба За

вода имала је своје посебно књиговодство 

са својим .юњигама: деловодни npотакол, 



pernCTap, протокол казнених иступника, 

протокол отпуштених осуђеника, протокол 

становника у т.опчидеру и по r:виногради

ма, ПРОТОКОЛ дневних полицијоких рало
рата итд.З 

Проблем радне снаге за обављање 1110-

слова Зашода везан-их за пољопр-ивре.zџIУ 

делат.ност и за друге узгредне дужности, 

решен је зanошљавањем апсен:и;ка осуђе

них на робију, 'које је Попечитељство уну

трашњих дела слало из разних 'казнених 

завода. Вили су с.мештени у посебној згра

ДИ, у ствари, апсани, сазиданој на има

њу Топчидерске економије. Њихов живот 
И рад били су потпуно везЗlНИ за потребе 

За-вода и целог roпч.идеРQКОГ комплек-са, до 

те мере, да је чаlК и званичан назив ове 

кажњеничке установе гласио "Економс,ко
-ЗЈпсенWИGИ завод у Топчидеру". У прави

ЛИJl\lIа о ytCTPOjCTBY овог за-вода, по.себно по
главље посвenен-о је условима под којима 
су <ши роб.ијаши живели и радили у ,ка

зненим заводима у Србији, а који су ва

жили и за робијаше смештене у Топчидер

ској економији. 

Као у дру.гим земљама, тако је и у Ср

бији постављено начело, да је циљ аlПсе

ничког завода, да се апсеници, осуђени на 

робију, морално и радно побољшају, и кад 

се ослободе робије, "буду корисни грађани 

отаџбини". У односу на апсенике смеште

не у Топчидеру истакнуто је нарочито, да 

је Апсенички завод у Топчидеру спреМ'И
ште где -се држе и хране робијаши, а за

нимају се ЗeI\iљорадњом и с њом везаним 

пословима. Њихова радна снага :није ко

ришfiена 'ван За'вода топчидерске еконо
мије за ка'кав рад потребан држа>вној упра

ви, сем э!ко 'За љих не би било посла у 

Топчидеру. Налазеhи се стално под над

зором IПандура, апсеници су често преба

цивЭ'ни <: једи-ог ,посла на други, према тре

ну'I1НИМ .:потребама у Топчидеру, али увек 

по упутствима и под ·контр..олом стручног 

ру,~оводитеља, плаhе.ног службеника За

-вода.4 

Број апсеника на радУ у Топчидеру 

стално ·се мењао, ј ер једни су долазили, а 

друIiИ одлазили у друга места, или су за

врша-вали издржавање !Казне. Стога је не

могућно ут.врдити тачан брОј запослених 

апсеника у Топчидеру. Може се, међутим, 

реfiи, да је просеч.но било око 300 муш:юих 
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осуђеника и око 40 осуђеница, смештених 

у одвојеним просторијама. 

Апсеници су обављали следеће пољо
привредне послове: ,копање кромпира, ку

пуса, пасуља, цвекле; lКошење ливада; 'вр

шење разних жита; разношење ђубрива по 

њивама и извлачење из њива; превлачење 

разних житарица ·са гувна у амбар; пре

влачење сена и детелине; плевење по ба

штама; прекопа·вање у Топчидерском пар

ку 'ИТд. 

Amсеници су радили 'Као рабаџије, били 

су коњари, говедари, Qвчари, свињари, пче

лари и виноградари. Чували 'су поља и 

усеве и обилазили границе Толчидерске 
економије. Обављали су 'напорне радове: 
вадили су и тесали KaMeH;~ превлачили ка

мен за зидање чесама; довлачили цигле из 

Београда; градили су друм од Београда до 

т.ОПЧlИдера и оправљали изло.ка'ни ПУТ од 
Топчидера до Кошутњака; довлачили су 
јаrrију 'Из Липовачке и Рипањоке шуме. 'у 

Правителственој чохар.и у Топчидеру окре

тали еу машине, чешљали вуну, опра.вља

ли оштеhене точкове. Неки су чист.ил-и ап

сане и апсеничку болницу, чували и него

вали оболеле болеснике, ГОТQ.ВИЛИ јела у 

апсеничкој кухињи. После к()сидбе или 

жетве, апсеници су радили дрводељоке, 

зидарсже и дунђерске послове, градили су 

оштећене fiуприје близу војне касарне и 

код Цареве ћуприје.' 
Радно време запослених апсеника тра

јало је од изласка до зала'Ска :сунца. 'у под

не о руч.ку имали су ЗИЈ\'rИ један час , а ле

ти два часа одмора и по пола часа одмора 

за 'време доручка и ужине. Држава ј е не
повољан положај апсеника поку,шала да 

ублажи тиме што је саветовала управу за

вода да избегава прекомерно оптереhива
ње апсеника, које би нарушавало њихово 

здравље. Да би ИМ 'Се "олашкао положај" , 
особито за време ·косидбе, жетве и прено

шења терета, добиј али су по чашу вина 

или ракије, а по потреби дозвољавано им 

је да себи кувају вечеру. Оковани апсени

ци теш-к:о су оба'вљали пољопривредне ра
дове, па је стога ЗЗЈВод тражио од надле

жних дозволу да апсенике ослободи од 

ових терета, али није наишао на разуме
вање. Поводом бе:юства једног anсени-ка, 
Управа \варощи Београда тражила је од 

За:вода, да слање апсеника у Београд, ради 

преношења iКупљене каба,сте робе, буде 

под јаком пэндурсх.ом стражом.7 
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Нерадни, непо.слушни и упорни алсени

ци кажњавани су строгим казнама, а по

слушни су добијали ола.кшице. Врста ка

зне прв'има одмеравана је према тежмни 

непокорности: У'Кор са саветом; ОКОВ у те

шк·а гважђе на из·весне време или да пе

прављања; рад при хлебу и веди, УКrИда

ње миластиње или додатка у пићу и јелу; 

ПР€'lVIештај на тежи рад; телесна казна до 

25 штапа. 
За апсенике доброг пенашања и приле

:жне раду, предвиђене су следеhе олакши

це: скидање окева да би беље радили; ев6Н
TyaJIlНa месечна награда по. адабрењу По
печитељства унутрашњих дела . Награде 

су предвиђене и па учинку рада: за нај

вреднији рад у Тапчидерском парху; каји 

нај-више калеми ,ваћке; који најбоље сво

је волаве држи; кеји најбеље аре, копа 

итд. Награда се кретала ад 2 до 6 цванци
ка, према постигнутим резултатима. Да
дељена 'Новчана награда чувана је у бла

гајни Заведа и д,авана је апсенику :када се 

О'I1пушта кyhи. Од еваг навца мегао. је an
сеНlИК, ДО'К је у Заведу, да керисти сама 

четвртину. Осим тега, управа Заведа мо

гла је предложити кнезу памилавање за 

таквог ЗЈпсеника. Отпуштени апсеник до

бијао је путне трошкове дс места пребива
ња и пала цванцика дневнице, а послушни 

и 'вредни по један цванцик дневнице. Пут
ни трашкови и дневнице давани су отпу

штеним апсеНlицима, да не би уз пут, без 
навца, чинили нове преступе. Апсеници за

послени ,кас м-ајстери, ковачи, Дунђери, зи

дари и сл. или ,кОји су се уапште одлико

вали евојим радом, добијали су извесну 

месечну новчану награду. Ове награде да

ване су, "како. би код апсеника nобудили 

веnу вољу ·к радом и сваје послове усле

шније израдити могл'и."8 

• • • 
Завод ТQпчидерске економиј е у току 

првих година пссловања није -остваривао 

очеюиване' резултате. Иако је располагао 

обимном радном снагом апсеника, која ј е 

у 1857. години, изражена бројем радних 

дана, износила 113.514 за апсенике и 8.765 
за апсенице, а новчана вредност 81.133 над
ница укупно, била 649.064 гроша чаршиј

ских, остварени годиш,њи чисти приходи 

били су скромни. 
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Од продаје својих производа Завод није 

имао веће приходе, јер је морао да их про

даје по нижим тржишним ценама . Тако је 

1853. године продајна цена оке ,куnуса из

носила 20 пара, оке грашка 60 пара, сочи
ва 100 пара, крављег млека 30 пара итд.' 

Чисти приходи за прве три године од 

оснива:lliа Завода топчидерс-ке економије 
били су: 1851/2. г. 54.116,16 гр. чар.; 1852/3. 
г. 14.627,51 гр. '!ар.; 1853/4. г. 27.745,25 гр. 
чаршиј1ских.1О 

Неповољно стање у Заводу топЧ\идероке 
економије навело је Економно одељење 

Попечитељства унутрашњих дела да обра
зује комисију са задатком, да детаЈЫНО из
врши преглед пословања Завода и подне

~e извештај о потребним мерама санације. 

у свом извештају од 20. ХII 1857. г. коми

сија је, поред .примедаба на за'старели .на
<{'ИН вођења рачунских К!њига, које не воде 

евиденцију о свим дефицитним ставкама 
Завода, због чега је дошло до дефицита 
1857. Г., констатовала, да је Завод , као. 0 -

,:ледна установа за унапређење .пољопри

вреде, оптерећен руковођењем свих оних 

наведених установа, које по својим функ

цијама 1iИСУ у складу са основним з'адат

ком Завода, јер му ометају да се !Потпун-о 
посвеhује свом основном зада'DКУ, за који 

је основан. Ослобођен од ових дужно'сти, 
Завод би, qo мишљењу 'Комисије, боље по
стизао свој циљ. 

После дугог еклевања, основано је у 
Попечитељству саветодавно сгруч.но тело у 
саставу Јеврема Грујића, Владимира Јова

новића, Владимира Ј акшиhа и других, са 

задат.кОМ да, поред других проблема, пред

ложи мере које fu1: побољшале пословање 
Завода у Топчидеру. ll 

По повратку у Србију, јануара 1859. го
дине, 'Кнез Милош је затекао Завод топчи

дерсж:е економије у још неповољнијем ста

њу. Поред 'Гога, и Правителствена чохара 

у Толчидеру била је у СЈ]ИЧНОМ положају. 
Озлојеђен таквим стањем, Милош је неп 

крајем марта исте године, донео одлуку 
да 'се 'Управа апсеничкег завода преда По

печитељству правосуђа, да се рад у Чо

хари обустави и по могућству изда под 

э.ренду, а у противном - да се машине и 

справе распредају. Исто та!}{{), цео инвен

тар Завода топчидерске економије да се 

распрода и ад ове суме да се исплати де

фицитни дуг. Једино је ергела задржана. 
Ј еда'Н део топчидерског земљишта имао се 



уступити пројектованој економно-;педагош

кој школи, .:юоја би била смештена у преу

ређеним .просторијама ћпсеничког завода. 

Зграда Завода имала се преда'DИ Ергели, 
с тим да служ>и само за расплођивање до

брог соја коња.!:! 

Кнез Михаило није се слагао са Мило
шевом одлуком о ликвидацији Завода тол

чидероке економије . Са бољом организа
цијом и поделом рада, како је истицала на

ведена Jroмисија у свом извештају, Завод 

би .имао велики утицај на агротехничко 

унапређење јако заостале земљорадње у 

Србији. За добро 1I10словање Завода био је 
потребан добар домаh.ин, пољопривредни 

практичар, енергича:н руководитељ, који 

би Завод вод.ио као ДОl\!IаћИНСТВО са дво
струким циљем: да оствари приходе са за

радом а, с друге стране, да буде угледно 

110ЉОПРИВРедно добро. Такве особине до

брог домаhина испу<њавао је Сергије Стан

ковић, који је по издржаној проби, добио 

одлуком ,кнеза Михаила 1862. године чи
новничка права са званичним звањем , ;до

маh.ина", "газде" Завода топчидерске еко
номије. 

Ослобођен од ранијих узгредних ду

жности, Завод је отада потпуно оријенти

сан на пољопривреду, због чега је првобит

но био и основан. Нови домаћин O'IПочео је 
са предузимањем најхитнијих мера, неоп

ходних за побољшање производње. У хит
не послове спадала је заштита земљишта 

од честих «10плава изливањем Топчидерске 

реке. Јула 1863. године домаh:ин је y!Iозо

рио министра финансија, у чију надле

жност је прешао Завод топчидерс,ке еко

номије, на опасност од поплаве сасвим и

скривљене реке у данима великих :юиша. 

Стога је предложио, док је река била пре
сушена, да се користе за регулисање КQРИ

та алсеници, који у ово доба !Нису били 

много заузети другим пословима. Министар 

rрађевина је одредио инж. Јосифа Силви

ћа да премери Топчидерску реку и околи

ну и сачини план о регулацији ове реке, 

а.ЛИ на томе се остало. ПочетКQМ јула сле

деће, 1864. године јака К!иша, !Која је нагло 
наишла, провалила је 'КОД Кошутња'ка на 

два места, поплавила је све покошене ли

Еаде поред реке и са ливада однела 20 .коса 
сена (12.000 кв. хвати), те је причињена 

штета износила преко 80 ду.ката цесар

ских.13 
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у хитне ЛОСЛQве спадало је ограђивање 
Кошутњака ради зашmте у.сева, ,кошута 

и др. од опољних звери. Ангажовано је 50 
апсеника за сечење пруhа и градњу огра

де. 14 Извршена је делимична обнова сточ
ног теглеhег фонда, стари земљораднички 
и баШТQвански алати замењени су новим 

алаТЈ1ма, И'зрађеНИЈ\.1 у државној КQвачни

ци. Ради повеhања производње, О'I1купљено 
је од Сретена Илића, трговца из Београда, 

80 ланаца (128.000 фати) земље у Жарко
вачком атару, на брду изнад Кошутњака, 

до државне земље у Топчидеру, по цени од 

2.200 дуката цесароких. Земља је била ,врло 
плодна за усеве сваке врсте, QООбиТ() за 

озиму пшеницу и кукуруз.!5 

Проблем радне снаге био је и даље а
кутан. Завод је тражио да се број ,повеh.а 
на 100 апсеника за разне радове, а да њи
ХОВО издржавање сноси Апсеничк,и завод. 

Око питања из.државања вођена је оnшир

на .преписка о СНQшењу трошкова. По пра

вилу, храна сваКQГ апсеНИКq запосленог у 

Заводу била је дневно: 5 литара печеног 
хлеба, 50 дparмa меса и 30 драма кукуруза 
или пшеничне каше (бунгуре) са 4 драме 
соли. За божиh..не !и уокршње празнике, 'О

суђеници су добијали и печеницу, купље
иу по 6 цванцИ'ка на 10 осуђени,ка. Сваки 

осуђеник добијао је 2 ћебета, једно за по
кривање, а друго под собом, а за време 
зиме и сламњачу . За одевање добијао је 

2 пара ,кошуља, 1 гуњче и чакшире, а по

љаци, рабаџије и кравари дугачак гуњ и 

пар опанака док их на радовима не поде

ре. Пр.и ОТ.пуштању са робије, све му је ово 
одузимано, а раније 'Одело враћа'но. Прање 

сваке суботе по подне било је обавезно, а 

Ky!Iaњe лети једанпут недељно. Осуђенице 

су им .прале кошуље. Недељом и празни

ком ,свештеник 'ИМ је држао богослужење и 

моралне проповеди, а после подне учили 

су молитву. У 'случају бекства, расписана 

је потерница, а ухваћени робијаш :кажња

ван је оштром СУДСКОМ казном. 

Велика пажња обраhана је воћарству. 

Затечене врсте воћЭ!ка, по 'К'валитету, нису 
одговарале тражњи (На тржишту, јер је ка

лемљење вршено од обич.них врста, посто

јеhих у расаднику. У Заводу је сачињен 
списак егземпларних 'воћака, које би тре

бало подизати у ВQЋњаку. Ова мера била 

је потребна још и стога, што је Завод, пре
ко заступника, извозио калемљене вов.ке у 

Ау.стрију и Влашку.18 Ради <повеh.ања iIIpо-
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изводње, прошире,НИ су поједини воh.њаци, 

а стари су ликвидирани, као што је био 

случај 'са ШЉИВИКОм који се ,налазио више 

апсане, код средње 'воденице. 17 

Топчидерски парх имао је засађене 'к-в а
литетне Ћоћке, које су служиле за украс. 

Тешко су се могли очувати плодови од ше

тача, особито у недеЉlIе и празничне да

не. Ради заштите не само овог огледног 

воћ:њака, него и украсног биља, предложе

но је, да се Топчидерски парк стави под 
заштиту Управе вароши Београда, али се 

од тога одустало.18 

У Заводу топчидерске економије вође

на је брига о упуhивању земљорадника у 

коришhењу савремених агротехничких ме

ра. Тако је Окружном начелству у Кру

шевцу послато 150 ока семена од детели
не и 100 ока ситне проје, с налогом да се 
разда народу на употребу, [lа и да му се 

нађе у оскудним годинама. 

Гајење свилених буба спадало је, тако

ђЕ::, у важне задатке Топчидерског завода. 

Семе и чаурице цењене су не само у зем

љи, него и у Италији, о чему сведочи на

руџба италијанског конзула у Београду 'ве

ће количинесемена, празних и пуних чау

рица, од домаћих свилених буба.19 

Завод топчидерс.ке економије био је по

знат по -свом расаднику украсног дрвећа, 

чије су младице тражене од многих варо

ши за украшавање јавних паркова, околи

не кнежевог ,кона'Ка и др. Завод је, међу

тим, најлепше примерке чувао за Топчи

дер-ски парк. Због та,квог става дошло је и 

до замерке, поводом захтева Блазнавца, 

тадашњег заменика министра грађевина, 

јануара 1867. године, да се из расадника 

извади 300 комада канадских топола, 150 
комада багремова. 300 комада ја'Вора и 25 
јаблгнова, с-ве ово за парк IКОД 'киселе вО'де 

у Буковику. Завод је одбио овај захтев, 

с мотивациЈом, да тражено дрвеће служи 

по плану за украс Топчидерског парка, а 

осим тога и за попуњавање разређеног др

већа покрај пута од Топчидера до Кошут

њака. Стога је Завод преко министра фи
нансија -понудио Блазнавцу 500 комада ја
бланова и 300 комада јавора, јер ово дрве
ће може лепо да ухрашава парк киселе 

воде у Буковику. Са овим предлогом сло

жио се и министар финансија.2О 

Једна од главних тешкоћа с IKOjOM се 
суочавао Завод, састојала се у остварива-
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њу прихода од продаје својих производа 

по нижим тржишнИ!М ценама, како је про

писано у Устројству 'од 1851. године, по
готово што су ови приходи имали да по

кривају ако не све, а бар нај важније ра

сходе; али ни то није било довољно. Сто

га је Завод често одсту.пао од овог пропи

са, кад год му се указивала :прилиха, а 

'9.есто је имао и прећутну сагласност мини

стра финансија. 

Завод је највећи део својих производа 
продавао ВојнО'ј ,команди Београда, било 

непосредно по тржишним ценама или на 

лицитацијама. Јануара 1869. продато је 

војсци 3.527 ока ражи и 3.139 ока пшени
це, такође по тржишној цени. Продавана 

ј<:. редовно велика количина ку!куруза по 

40 гроша 100 ока, сламе, сена и др. Ни 

цене на тржишту нису биле увек повољне 

зэ Iпродају, ла се у та'квим случајевима 

оду.стајало од продаје. Завод је .имао уго
воре iИ са београдCl{lИМ млекаџијама о снаб

девању крављег млека '110 ценама -које су 

се 'кретале, :према временскО'м раздобљу, 
од 30 до 60 пара оха.2. 

Нерентабилност ове трговине примора

ла је Завод, у сагласности са министром 
финансија, да се ПОСЛУЖlи старим системом 

&ренде. ТакО' су 1867. ГОДИiне издати у за

l{УП: B~ћњa'К, земљиште код Топчидероке 

пркве за пО'пашу, мала iИ велика гостио

иица , па државна башта у Толчидеру на 

3 године. 
ЗавО'д је имао и друге тешкоће. Честе 

поправке чесама у Топчидеру и Кошутњ'а

КУ. оправке моста код Цареве ћу.прије и 

према касарни, захтевале су знатне из

дат,ке. Послови у Заводу трпеJrn су и због 

смањеног број а апсеника, после премешта

ја Апсенич:ког завода у Београд при Упра

ви вароши, а и због уnyhивања апсеника 

па рад у ,кошутњачки ,каменолом. Камен 

из овог каменолома коришћен је за Ј10-

правке путева охо Топчидерске економи

је. Најзад, и још једна поплава, маја 1867. 
ГОДИiне, нанела је Заводу лриличне штете . 

Сточни фонд знатно је тада смањен: 2 би
ка (вредност 440 "р. пореских), 16 пари во
лова (5.370 гр. ",ор.) , 1 коњ И две кобиле 
(850 пор. гр.)." 

• • • 

Треhи период развоја Завода толчидер

ске еконО'миј е отпочиње оснивањем Мини-



старства народне привреде 1882. године у 
чију надлежност су спадали углавном сви 

економски проблеми Србије. То је период 

повеhаног развоја индустрије, кој а је,као 

важан фактор привредног раста, утицала 

на успо.н осталих привредних грана, осо

бито пољопривреде. Веома велика пажња 

обраhа се на унапређење земљорадње, 

сточарства и других грана (I10љопривреде 

доношењем низа закона и других званич

них прописа. Законом о нижим школама 

2а лољску привреду од 1882. установљене 
су три врсте нижих школа . Законом о по
љопривредним iстаницама од 1898.' уста
новљене су у 'сваком округу по једна по

љопривредна ·станица са имањем за углед

ну обраду: земљорадњу, воћарство, 'СТ.Qчар

ство, виноградарство и др. 'Уз ове 'станице 

осниване су практичне пољопривредне 

школе. Законом од 1898. године установ

љено је звање државних еконо-ма ради у

напређења пољопривреде уопште у Срби
ји. Доносе се, затим, закони о мерама про

тив филоксере, о унапређењу 'Воћарства 

1898, о обнављању и унапређењу 'Виногра
дарства, о чуваљу ЛОЉClког имања 1885. го
дине. 

Дошао је, најзад, ред и на Завод топчи

дерске економије ,који Законом о уређењу 
'l'опчидерске економије 1901. године по

стаје угледан економски завод под .нази

вом 'Управе топчидерске економије. Зако
нодавац је настојао, да од толчидерског 

имања 'Створи средиште, у ;К'Ојем Ђе се раз

вијати и усаврш·авати пољопривреда по 

правилима савремене науке и праксе и да 

слу)ЮИ не само за углед, него и да доноси 

што веВм приход. Као што .се 'Види, задр

жано је и даље љено комерцијално обе

лежје. 
'У ок-виру Тапчидерске еЈ{о,номије уста

нављена је Пољопривредна Iстаница :по За
кону а пољопривредним 'станицама, и Пле-

1'арока школа. Пружена је истовремено 

~1OГYЂHOCT, да се оснивају и друге устана

ве, које су тесно павезане с паљопривре

дом. 'Управа је имала и ранији задатак, да 

падиже и у лепшава паркове и остала у

красна места и здравствене устанаве. 

'У имовину Топчидерске еко.номије спа

дала 'су непокретна и покретна државна 

добра у обиму ТOIIчидера. 'У ову !ИМовину 

није спадао Кошутња:к, јер је њиме, под 
:називом Краљевог Кашутња,ка, y;nравља

ла и располагала 'Управа 'краљевих доба-

10' 
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ра. Исто тако 'и добра у кругу Толчидер

ске -касарне УСТJlпљена су Топч-идерском 

војнам гранизону и с тим добрима управ

љала је војна власт. Тиме је земљишн.и 

фонд Топчидерске економије знатно ума
њен јер су јај одузете плодне земље и 

густе шуме Кошутљака. 

Апсеници су и даље коришћени за ове 

грубе радове, ДОК се не створе могућно

сти за њихово исељавање из Толчидера. 

Упра'Ва топчидерске економије имала је да 
re ,стара '0 Топчидерској цркви у договору 
са црквеним 'Властима, а била је дужна да 

параху цркве стави на располагање при

стојан стан са окуhницом IИ градином од 

10 ари.23 

'У окладу с разгранатим дужностима, 

формулисаним законом од 1901. године 

'Управа топчидерске економије имала је 

веhи број службеНИ1ка негО' ранији Завод: 
управитеља, економа, рачуновођу, рукова

диаца Плетарске школе, писара, хонорар

ног ветеринара, шумара са практиканти

ма, воћара, баштована, винаградара, мај 

стора и 'служитеља. 'Улравитељ је имао 

:ш:ж:ључиво административне ДУЖНОСТИ. Е

КОНОМ се старао о рационалном обрађива

њу имања, О узгоју стоке, вршио је надзор 

над .млађим особљем и бринуо се о уред

ном држању и употреби пољопривредних 

оруђа, машина и о чува:њу приноса са и

мања. Ветеринар је предузимао све мере 

за хигијенско одржавање 'Сточне хране и 

стаје, да по могућству отклања заразне 

болести. Рачуновођа је 'вршио набавке за 

потребе Завода, бавио се продајом завод
ских производа, водио је про.писане рачун

J~Ke 'књиге и руковао благајном. 

'Укључивање Плетарске rrrк'Оле имало је 
за циљ да се питомци оспасобе · за 'само

стално обављање плетарског заната, -ко

јег су дуго О'бављали самоуки плетари на 

лош начин. Школа је имала свој врбови 

расадник, IllКолске радионице и др. Пле
тарска школа налазила се под Yiправом ру

ководитеља, Iкоји је имао широка овла

шћења за вођење административних и е

кономских послова. Сви ти службеници 
Управе 'Гопчидероке економије имали су 

бесплатан пристојан 'стан -са огревом и пра

вом на парче земље у величини 'Од 5- 10 
ари за градину. 

Ради постизања свог циља, 'Управа је 

имала .да се придржава привредног плана 
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министра народне привреде, али јој је о

стављена слобода у погледу рада на до

брима, како то добар економ има да чини. 
Једино је за давање КQнцесија и за ку

повину земљишта било потребно одобре

ње МИrНИстра. 

Велика пажња обраћана је на реализа

циј у прихода са имања Топчидерске еко

номије. Ништа се није могло узимати од 

У11раве бесплатно, као што је то раније 

злоупотребљавано. Приход у :к:орист др

:жавне благајне износио је 3 процента од 
уку;п.не вредности непокретне и покретне 

државне имов-ине Топчидера, која је пре

дата Управи на слободно руковање . Про
uенат ОД 3 од,сто сматран је државном рен

'!ом. За првих 5 година држава се одрекла 
од своје рете, да би се Топчидер што 

брже уредио и 'ПОЉOl1ривреда унапредила. 

Приходи остварени преко државне рен

те од З одсто, стајали су У.прави топчи

дерске економије на располагању за улеп

шавање топчидерског парка и 'Осталих де

лова Топчидера, за одржавање глаЋНОГ дру

ма од Цареве hуприје до ·'Кошутњачке ·ка

пије кроз Топчидер, као и за издржава

ње свих 'споредних путева у границама 

Топчидера, осим мостова на Топчидерској 

реци. У -случају неродице и веће елемен

тарне штете, Управа је имала државну по

моћ. Бруто приход у висини од 50 проце
ната преносио ·се као готовина у идућу го

дину с правом утрошка, а 50 процената 
ишло је резервном фонду. Вишак резерв

ног фонда преЈ<О 250.000 гроша припадао 

је државној благајни. 

Имање Т'Опчидерске економије, које је 

пре доношења овог закона износило 784,93 
хектара земље, сада је ов-им за-коном све

дено на 419 хектара. Под ра3JiИМ усеви
ма 1904. године било је 72 ха, под ливада
ма и пашњацима 120, под воћњаком: и воћ
ним расадник'ом 20, ПОД виноградима и лоз
ним расадницима 15, под шум-ом, паркови
ма, каменим мајданима и др. 231 хектар. 

Из воnног расадника продавано је годи

шње 20.000 садница разног благородног во

па, шибља и дрвећа.24 

у 1908. години било је JIОД разним усе

вима 114,20 хектара, 'и то: под ливадама 

53,08, под пашњацима 16, под воћним ра
СЗДНИКОМ 7, ПОД шумом 68, под паркови

:\1:а 29,41, под лозним расадником 7,11, под 
ОС'Уђеничком баштом 16,13 хектара. Остало 
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земљиште налазило се под касарнским 

кругом, стрелиштем војним, црквеном пор

том, Плетарском школом итд. Поред овог 

земљишта, Топчидерској економији је 1908. 
године придодат Кошутњак у величини од 

око 400 хектара ради одржавања и улеп
шавања овог комплек.са.25 

Приноси од жетве и бербе били су У 
1908. години следеhи: пшенице домаће 
1.930 кг, банатоке 8.423, јечма озимог до
маћег 50.078, ражи озиме 1.695, овса 6.880, 
шећерне репе 106.445, кукуруза осморедца 
flO.OOO, конопље 125, семе сена са љиваде 
107.334, грожljа 4.582, разног воћа 3.000 кг 
итд . У току 1908. продато је из расадника 
свега 2.928 'Комада воћних садница, 1.449 
комада укра-сних лишhара, 1.961 ком. раз
них четинара, 2.090 ком. садница за ЖИВУ 
ограду, 1.320 ком. младица за калемљење и 
1.043 ком. расада од јагода. Од 'Стоке Еко
номија је на крају 1908. године имала 147 
брава, 47 грла, 26 зanрежних волова, 3 lКo
биле и 4 ждребета. Пчеларство је сведено 
на свега 13 кошница.26 

Финансијско стање Топчидерске еконо
мије није било повољно, што се види из 
следеfiих статисТlИЧКИХ података:::!7 

Година 

1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 

Стање прихода u издатйка 
1894-1908. 

(динара) 

Приходи Издаци 

31.347,42 27.842,11 
56.891,20 67.020,21 
31.979,60 64.485,00 
37.025,91 65.642,98 
47.404,19 65.903,31 
51.240,00 76.258,67 
54.000 ,00 65.929,61 
77.573,03 75.683,24 
89.092,55 71.807,47 
67.588,35 63.290,84 
63.443,64 60.995,64 
61.538,45 58.274,96 
62.993,06 63.800,00 
54.553,29 63.000,00 

Као што се из ових података види, за 
14 наведених година, Топчидерска еконо

мија имала је 6 суфицит.них И 8 дефицит
них година . Поједине дефицитне године, 

као 1896. и 1897, имале су двоструко ве-



ће расХ'Оде од прихода. Па и приходи су
фицитних година нису били много веh.и од 

расхода. 

После првог светск,ог рата у току наред

них десетак година, земљиште Топчидера, 

заједно са Кошутња:ком, било је стално 

Jf.злагано покушај има распарчавања и при

свајања делова овог најлепшег београдоког 

излетишта, од стране војске, двора, цркве 

и других ви<Х)~их државних установа. Уго

вором о закупу веhи део овог добра узела 

је Команда краљеве гарде, а маљи део 

Дворска економија. Коначна лињвидација 

Топчидерске економије из-вршена је на 0-

ТОПЧИДЕРСКА ЕКОНОМИЈА 

СНОВУ ЧЛ. 271. Финансијског зatК'она за 

Ј 928-1929. годину. Тада је Топчидерска 

економија била у саставу Министарства 
шума и руда, те је ликвидација могла да 

сЕ. спроведе законским путем. 

Извршена је и деоба целог топч:идерсжог 

домена. Земља је раздељена, и то: Упра
ви држаВНQГ парка Топчидер, Угледној по

љопривред.ној станици, Министарству вој

ске и морнарице (Краљевој гарди), краљу, 

Двор ској економији, Патријаршији право

славне црхве; цркви св. Петра у Топчиде

ру на уживање и Чиновнич-кој банци у 

Београду." 
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ТНЕ ТОРСШЕR AGRICULTURAL ESTATE IN ТНЕ PERIOD FROM 
1851 Т О 1928 

Niko!a Vuёо 

Тће Topcider ,agricurtural estate, fгoт ,irts 
beginni·ng until its 1iqu-idation јп 1928, lived 
Љrough four periods of d·jstinct еоопоmјс and 
political conclitions Јп Serbla. In the first peri'Od 
fгom 1851 to 1859, at the Нmе of ustavobrani
telji, Ьу its features !()f а disиngU1ishеd and та
l11ufacturing ,iastitution !i.t сотрНм with the 
then есопoonјс backward cond;itions Јп Serbia. 
The шаiп malIlpow·er оопsiэted о! prisoners and 
as far as the furthering of аglгiСUИU'l'е is соп
cerned, it gave оо it 'а modest ccmtribution. 

In the course of the second peri'od fram 
1859 to 1901 Hs business d'Oing had to 'Ье ,to а 
degree attuned ·to the needs of есопотјс de
velopment -of the oountry, but the obsolete sy
stem of ma-nagement did not g.ive the resuHs 
that \vere ex,pected. 

In the third period from 1901 to 1914 ,Ьу 
the law of 1901 it got а пеw managing-economic 
organization, which епаЫоо Ijts тоге active 

includilIlg јп the taэks that had to Ье fulfШеd. 
Bu't even then there were difficulties caused Ьу 
Ље found'ing of agI'icu1tural stations 'and other 
аgгЈсиИuгаl i.nstituti.o.n,s, wh-ich iтрегПlеd its 
сепиаl рlасе ,as .of а d'isting-uished and produc
tional linstitution. This phase was too short for 
Ље Topcider agricultural estarte to acquire the 
ГЕ!фutаtiо.п of ,а soientHic and practical agI'icul
Ьигаl insti'tution. 

Тће perlod from 1919 to 1928 was fuH of 
l·equirements з'пd wjshes of other governmental 
bodies to get Ље parts of the TopCider дотајп 
which finally led оо the division of TopCider 
]a:nd in 1928 and ћепсе to the Hquidation of the 
Topcider agricultural es1Jate itse1f. 

Regarded as а whole, the ·activity of the 
Topc.ider "agricul,tural estate was useful, bU1t wHh 
а bett·er under..standing ()f competent authorities 
it could have done тисћ тоге for 1ће furthering 
of agr.jcu lture јп Serbla. 


