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Б Е О Г Р А Д  1 8 8  4. Г О Д И Н Е
према оријентационим плановима вароши

Београд je пре сто година, 1884, свечано 
прославио завршетак изградње прве срл- 
ске железничке пруге одушевљено испра- 
тивши први воз испред нове станичне згра- 
де која je  била још  под скелама.1 Две го- 
дине пре тога Србија je проглашена кра- 
.љевином, a 1884. године завршена je из- 
градња нове крал>евске палате2 по про- 
јектима Александра Бугарског тада првог 
архитекте y Архитектонском одељењу Ми- 
нистарства грађевина.* У ткиву данаигњег 
Београда сачувано je, нарочито y некада- 
шњој главној чаршији, више пословно- 
-стамбених кућа подигнутих 1884. године,4 
али овде издвојено помињемо само зграде 
железничке станице и краљевског двора 
јер оне симболично репрезентују српску 
престоницу и њено укључивање на коло- 
секе индустријске револуције. Била je то 
година када je  општина београдска под 
председништвом др Владана Ђорђевића за- 
почела опсежне припреме за модерно ко- 
мунално уређење Београда, за изградњу 
новог водовода и канализације, за калдр- 
мисање улица и увођење електричног о- 
светлења и трамваја.5 Тада je одлучено и 
да ce изврши топографско и нивелационо 
снимање Београда ради израде новог пла- 
на вароши који he заменити најпотпунији 
дотадашњи план „инжинира“ Стевана За- 
рића из 1878. године. Општина je за изра- 
ду новог плана вароши склопила уговор са 
будимпештанском фирмом браће Шандора

и Калмана Халачи.® Фирма Халачи изра- 
дила je  детаљни план Београда 1885. годи- 
не,7 но нажалост ниједан отисак Халачи- 
јевог плана Београда ни до данас није про- 
нађен y познатим картографским збирка- 
ма, па с тога о физичкој структури онда- 
шњег Београда, о тачном броју  и облику 
зграда и о детал»ном распореду свих град- 
ских површина и парцела морамо за- 
кључивати тек посредно и уопш тено гтре- 
ко оријентационих планова ситније разме- 
ре. У 1884. години публикована су три 
прегледна плана Београда по којима мо- 
жемо на нивоу општих закључака утвр- 
дити стање, простирање и унутрашњу 
структуру варош и пре сто година. Нема 
сумње да je  један од повода издавања ових 
планова био и успоставл>ање железничке 
везе која je довела до повећања промета 
домаћих и страних посетилаца, a тиме и 
до потребе за бољим сналажењем по ва- 
роши.

Два оријентациона плана Београда из 
1884. године настала су редуковањем и ге- 
нералисањем плана Београда инж. Стевана 
Зарића,8 a трећи je настао смањењем и но- 
велирањем старијег бечког предлошка. 
Ш тета што још  не располажемо подадима 
који би y појединости објаснили поводе, 
разлоге и начине објављивања ових пла- 
нова y 1884. години. Но, без обзира на не- 
достатак иратеће документације y вези са 
настанком ових планова, сами планови
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Плап Београда 1:8000, издањс литографије Мирослава Јорговића 

Plan von Beograd, Massstab 1:8000, herausgegeben von der Lithographie M. Jorgovic
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БЕОГРАД 1884. ГОДИНЕ

пружају довољно информација за уогпите- 
ну слику урбаног стања вароши y тој го-
дини.

*

Први je „ПЛАН БЕОГРАДА 1884 Раз- 
лер 1:8000“  издања литографије Миросла- 
ва Јорговића y Београду.9 Шталшан je хро- 
молитографијом y 6 боја (црна, сивоплава, 
жути окер, ружичаста, зелена и сива). Ве- 
личина плана je 49,3X47,5 c m , a продавао 
ce савијен y беле картонске корице вел. 
23X15 см. На корицама je наслов, изда- 
вач, година издања и цена плана од 1,50 
пара дин.

Јорговићев план je оријентисан на се- 
вероисток, једнако y свему као и Зарићев 
план. На њему je исто као и на Зариће- 
вом плану обухваћена ужа градска, конти- 
нуирано изграђена територија без тврђаве 
(Град) и приказана са блоковима стамбе- 
них и парковских површина, a бојама су 
одвојене и површине шест варошких квар- 
това подељених још  и граничним линија- 
ма и t o :  I Дупавски крај, II Варошки, III 
Теразијски, IV Савски, V Врачарски и VI 
Палилулски крај. У легенди са 31 одред- 
ницом, на српском и немачком језику обја- 
шњени су положаји јавних, управних и 
школских зграда и то:

1. Конак (Konak) 2. Нови конак (Neubau)
3. Минист. Војно (Kriegminist.) 4. Минист. 
Унут. Дела (Min. des Inneren) 5. Минист. 
Правде (Just. Minist.) 6. Минист. Финанси- 
ја (Finanz Min.) 7. Kacapne (K assem e) 8. 
Војна Акадел. (М. Akadem.) 9. Минист. 
Грађев. (Bauten М.) 10. Пешачка Касар. 
(Infant. K assem e) 11. Каваљ. Касар. (Kaval. 
Kassem e) 12. Hap. Позори. (Theater) 13. Ве- 
лика Школа (Hochschule) 14. Општина (Ge- 
meinhaus) 15. Главна Полиција (Haupt Ро- 
lizei) 16. Реалка (Realschule) 17. Ватрогасна 
Касар. (Feuerwehr) 18. Трговач, Суд (Нап- 
delsgericht) 19. Старо Здањ е (Grand Hotel) 
20. Касац. к, Апелација (Kassat. и. Appel 
Gericht) 21. Митрополија (Metropoli) 22. 
Главна Пошта (Haupt Post) 23. Телеграф  
(Telegrafenam t) 24. Богословија (Seminar) 
25. Варошки, Суд (Stadt Gericht) 26. Држ. 
шталпарија (Statsdruckerei) 27. Окру. Суд 
(Bez. Gericht) 28. Цр. Крст (Rot Kreuz) 29. 
Болница (All. Krankenhaus) 30. Мал. Пива- 
ра (Kl. Brauhaus) 31. В. Ж ен. Школа (h. 
Màdchen Schul.)

На плану cy називима означени Ново 
стовариште на Сави, Фабрика спиритуса 
на Дунаву, Дунавско пољ е т.ј. доши Кале- 
мегдан, Ботаничка башта, Касарна Ж ан- 
дармерије испод Великог трга, Дрварнице 
на Сави, Ж ељ езничка станица, Гробље по- 
ред Каленог лајдана (Ташмајдана), Јевреј- 
ско гробље, К раљ еве коњ уш нице и Цигља- 
не y Палилули, Варош капија означена са 
В.К., Тркалиште, Војничко П оље и Лудни- 
ца на Врачару и Парна Пивара (Вајферто- 
ва). Поред још  142 назива улица на плану 
(недостаје 39 назива) то je сав садржај Јор- 
говићевог плана. Избор објеката означених 
легендом и габаритима на плану, као и из- 
бор осталих назива je веома ограничен и 
то како y односу на Зарићев план са ко- 
јег je преузет готово сав садржај тако и y 
односу на размеру плана и остале планове 
Београда из ове године. Од нових елеме- 
ната и промена које cy ce догодиле после 
1878. године на Јорговићевом плану уцрта- 
на je железничка станица и регулационе 
линије за нове улице око станичног ком- 
плекса (данашње улице С. Пенезића-Крцу- 
на , Теслине и део Карађорђеве) и регу- 
лационе линије данашње Светосавске ули- 
це. Нису уцртане регулационе линије на 
дунавској падини нити y другим деловима 
вароши, a није означено ни Ново гробл>е, 
односно пут за Ново гробље. Уцртане су 
још  Саборна, Маркова, Вазнесенска и 
Александрова црква и стара Синагога и 
још  неколико зграда (Салитрана и „П и- 
ринчана“ ) без икаквих назива. Иако je ово 
изразито оријентациони план ипак нема, 
попут Зарићевог плана, координатне ин- 
дексне ознаке за проналажење објеката и 
улица на плану. План je веома прегледан, 
чисто и лепо одштампан са добро хармони- 
зираним и дистингвираним бојеним повр- 
шинама, једино му je наслов претенциозан, 
стилски неправилан и рогобатан.

*

Други план има наслов ПЈ1АН БЕОГРА- 
ДА  —  PLAN VON BELGRAD 1:12.500, 
1884,10 a издала ra je Литографија JI. Бре- 
слауер,11 односно Књижара и каменорезни- 
ца М. Л. Бреслауера пређе Фридманова 
која ce налазила код Лутеранске цркве, y 
данашњој Вука Караџића улици, a осно- 
вана je још  1869. године.12 Штампан je хро- 
молитографијом y више боја. Величине 
32X38,5 см.13 План je  изведен из Зариће-
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Ж Е Љ К О  Ш КАЛ АМ ЕРА

План Бвограда 1:12.500, издање литографије М. П. Бреслаувра из 1884. годинс

Plan l'on Beograd, Massstab 1:12.500, Ausgabe der Lithographie M. P. Breslauer aus dem Jahre
1884.
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БЕОГРАД 1884. ГОДИНЕ

вог плана Београда са истом оријентаци- 
јом на североисток и обухвата исту тери- 
торију с тим што су Сава и Дунав спојени, 
a не пресечени насловом као на Зарићевом 
плану, тако да y том делу Бреслауеров 
план делује целовитије. Поред бројчане 
размере има и графички размерник од 1 
км са подеоцима од 100, 50, 10 и 1 м. Из- 
рађен je као оријентационо-администра- 
тивни план са улицама, уличним блокови- 
ма, парковским површинама, габаритима 
значајнијих јавних грађевина и површина- 
ма шест варошких квартова одвојених 
граничним линијама и бојама. Квартови су 
означени римским бројкама од I до VI као 
и на Јорговићевом, заправо Зарићевом 
плану па су чак и цифре на истим мести- 
ма на сва три плана. Но, док Зарић и Јор- 
говић употребљавају израз ,,крај“ , Бре- 
слауер ce служи изразом ,,кварт“ и то када 
y легенди означава полицијске одел>ке по 
квартовима.

Садржај Бреслауеровог плана богатији 
je од Јорговићевог плана упркос ситнијој 
размери. На њему недостаје мање назива 
улица, легенда има двоструко више одред- 
ница, a више je и осталих назива и нових 
елемената.

Легенда има 79 одредница којима cy y 
плану објашњени бројеви за јавне, управ- 
не, школске и војне зграде, цркве и хо- 
тели и то на српском и немачком језику 
како следи:

I ДУНАВСКИ /КВАРТ /  1 Јеврејска Дев. 
Школа (Jüd. Màdch. Schule)14 2 Јеврејска 
црква (Jüd. Bethaus) 3 Мушка школа (Кпа- 
ben-Schule) 4 Купатило турско (Türkisch 
Bad) 5 Синагога (Sinagoge) 6 Александро- 
ва црква (Alexander Kirche) 7 Џамија 
(Moschee) 8 Главна Полиција (Haupt Ро- 
lizei) 9 Дорћолски кварт (Poliz. Filiale)
10 Ж аидарска касар. (Gendar. Kassem e)
II Црвени Крст (Roth. Kreuz) 12 Турско 
Послан. (Türkisch Consulat) 13 Румуиско 
посл. (Rumaenisch Consulat) 14 Француско 
Посл. (Franzosisch. Consulat)

11 ВАРОШ КИ /КВАРТ/15 Гимназија (G ym 
nasium) 16 Гостионица код срп. Краља 
(Hot. serb. Kônig) 17 Госгионица код срп. 
Круне (Hot. serb. Krone) 18 Вугарско Кон- 
зул. (Bulgarisches Konsulat) 19 Богослови- 
ја (Seminar) 20 Митрополија (M etropolie) 21 
Велика црква (Н. Kirche) 22 Трговачки Суд  
(Handels Gericht) 23 Апелација и Касација

(Appelations и. Kassat. G.) 24 Старо Здањ е 
(Grand H otel) 25 Опгитина (Rathaus) 26 К у-  
ћа за ватрогасце (Feuerw ehr) 27 Извршно 
одел ењ е (Steueram t) 28 Ж ељ езничка Ди- 
рекција (Eisenbahn D irect) 29 Евангеличка 
црква (Evangelische K irche) 30 Велика ш ко- 
ла (Hochschule) 31 Варошки Кварт (Polizei 
Filiale) 32 Телеграф (Telegrafenam t) 33 
Главна пошта (Haupt Post) 34 Позориште 
(Theater)

III ТЕРАЗИЈСКИ /КВАРТ/ 35 Аустријско 
посланст. (Ûsterreich. Gesandsch.) 36 На- 
чалничство (Kreisam t) 37 Основна школа 
(Schule) 38 Гостихзница Париз (Hot. Paris)
39 Аустријски Консулат (Ost. Consulat)
40 Окружни cyd (Bez. Gericht) 41 Минист. 
правде —  u Теразиј. Кварт (Just. Ministe- 
rium —  und Polizeifiliale) 42 Трговачка 
гикола (Handelsschule) 43 Виша женска 
школа (Hôh Màdchen Sch.) 44 Министар- 
ство просвете (Kultus Minist.) 45 Краљ евски  
Двор (Kônigl. Palais) 46 Министарст. yn y-  
трашњ. (Minist. d. Inné.) 47 Американски 
Конзулат (Am erik. Cons) 48 Министарст. 
војно (K riegs Ministerium) 49 Основна ш ко- 
ла (Normal-Schule) 50 Гимназија (Gym na
sium) 51 Вознесенска црква (Himelfahrts 
К.) 52 Скупштина (Abgeordnetenhaus)

IV САВСКИ /КВАРТ/ 53 Гостионица На- 
циоњал (Hotel National) 54 Ђумрук-Варош. 
cyd-Пошта (Zollat. Std. Gericht und Post) 
55 Пасошарница телеграф (Passrev. Tele- 
graf.) 56 Државиа Шталпарија (Staats- 
drukere) 57 Грчки Посланст. (Griech. Con
sulat) 58 Савски кварт (Poliz. Filiale) 59 Го- 
стионица код Bocne (Hotel Bosni.) 60 Руски  
Посл. (Russisch Consulat) 61 Парно купати- 
ло (Dampfbad)

V ВРАЧАРСКИ  /КВАРТ/ 62 Официрски  
касина (Offiziers Kass.) 63 Минист. Финанц. 
(Finanz M inisterium) 64 Енглески Коизулат 
(Engl. Consulat) 65 Школа (Schule) 66 Mu- 
нист. Грађевина (Bauten Minister.) 67 Бел- 
гијски кокзул (Belgisch. Consulat) 68 Ш ко- 
ла (Schule) 69 Војна Волница (Militàr 
Spital) 70 Немачки посланство (Deutsche 
Consulat) 71 Начелство среза врачарс. 
(Kreishauptmasch.) 72 Лабораториум (Labo- 
ratorium)

VI ПАЛИЛУЛСКИ /КВАРТ/ 73 Кланица 
(Schlachthaus) 74 Италиански Коизулат 
(Italien. Consulat) 75 Мала nueapa (Kl. 
Brauhaus) 76 Волница (Allg. Krankenhaus)

79



Plan von Belgrad Trfdl.

План фон Белград, 1:17.200, издат y Бечу 1884. године 

Plan von Beograd, Masstab 1:17.200, erschienen in W ien im Jahre 1884
80



ВЕОГРАД 1884. ГОДИНЕ

77 Пошта Званична (Posthalterei) 78 Пале- 
лулски кварт (Poliz. Filiale) 79 Палилујска 
црква (Palilula Kirche)

Поред објеката означених на плану 
бројкама15 са објашњењима y легенди и 
поред назива улица и тргова има на пла- 
ну и других објеката. Именоване су реке 
Сава и Дунав, али не Мокролушки и Бул- 
будерски потоци чији су токови уцртани. 
Град т.ј. комплекс тврђаве дат je као пра- 
зна површина y контури. Бара Венеција, 
између Саве и железничке станице има 
само назив Бара. Називима су означене 
површине Ботаничке баште на Дорћолу, 
Краљева багита уз коњушнице К. Коњ и- 
це на вишњичком путу и Краљевска башта 
на месту данашње ботаничке баште. Уцр- 
тана су и два гробља, старо на Ташмајда- 
ну уз Кал. мајдан и Ново гробље на месту 
истоименог данашњег гробља, a источно од 
гробља je Тркалиште. На западном Врача- 
ру je Војничко поље уз Лаудонов шанац, 
a ту je и Лудница, ограђени комплекс око 
старе „Докторове куле“ . Паркови на Ве- 
ликом Калемегдану, око Двора и око Ми- 
нистарства финансија, некадашњег дворца 
y Савамали, само су приказани бојом и у- 
словним знацима. Од објеката који нису 
обухваћени легендом ту je пре свега Ж е- 
лезничка станица са габаритом нове ста- 
ничне зграде, две мање зграде до ње, ма- 
гацинским зградама и са више од десет 
колосека. У легенди нема ни Војне Ака- 
демије, Велике Касарне и Коњичке касар- 
не које су приказане габаритима и нази- 
вима. Уз краљевски двор на Теразијама 
стоји натпис Конак.

На периферији вароши према Дунаву je 
Фабрика шподијума, a према Карабурми 
су три комплекса Цигљана. Изван вароши, 
јужно од Мокролушког потока, y близини 
где ce поток сече са шабачким друмом je 
М. Воденица, a уз дедињски пут су Парна 
Пивара (Вајфертова), Стрелиште и један, 
вероватно камени Мајдан. Други Мајдан je 
уз мокролушки поток источно од пиваре, 
a још источније je Фабрика шпиритуса.

Посебна вредност овог плана су нове 
регулационе линије улица и путева уцрта- 
не y околини железничке станице, на Ма- 
лом Калемегдану, дунавској падини и на 
Савинцу, као и железничка пруга са мо- 
стом и делом трасе на подручју данашњег 
Новог Београда.

Бреслауеров план je  прецизно и јасно 
цртан, боје су усклађене и добро издифе- 
ренциране, веома je  прегледан са читким 
и лепо размештеним, иако ситним, нази- 
вима. Знатно je  информативнији од Јорго- 
вићевог плана. Ово треба истаћи и због 
тога што ce овај картографски извор y до- 
садашњој литератури готово није ни кори- 
стио за реконструкцију урбане историје 
Београда друге половине прош лог века, a 
уместо њега често ce користио План Бео- 
града —  План де Белграде 1886 год. изда- 
ња литографије Светозара Велицког18 који 
je само непотпуна и груба копија Бре- 
слауеровог плана без иједног новог по- 
датка.

*

Трећи, аустријски план Београда из 
1884. године има наслов Plan von Belgrad  
Tafel П.17 План има графички размерник 
од 1000 корака на којем 1 цол представл>а 
620 корака y природи, односно претворено 
y бројну размеру око 1:17.200. План je ли- 
тографисан y три боје (црна за ситуацију, 
рељеф и називе, окер за ток Саве и Ду- 
нава и ружичаста за стамбене блокове). 
Настао je фотолитографским смањивањем 
старијег оригинала Plan der Stadt und 
Festung Belgrad18 размере 1:6000, на којем 
je од нових елемената унета само ж елез- 
ничка пруга, железнички мост на Сави и 
површина железничке станице означена 
називом Banhof, али без станичне зграде. 
Из наслова je избачена ,,тврђава“ , брисан 
je још  један назив19 и измењен je општи 
карактер раније наглашеније администра- 
тивне намене плана. Док je на старијем 
издању плана легенда административне по- 
деле вароши (Stadt Eintheilung) имала шест 
различито обојених правоугаоника који су 
означавали различито обојене површине 
квартова на плану, дотле су на овом пла- 
ну сви правоугаоници исте боје која ce од- 
носи на стамбене блокове. У правоугаони- 
цима легенде уписане су римске бројке 
које означавају 6 квартова, али je ово оба- 
вештење готово беспредметно јер на пла- 
ну нема граничних линија квартова па ce 
не може сазнати простирање квартова.

У бечком Ратном архиву под истом 
сигнатуром сачуван je и примерак који je 
послужио за смаљивање овог плана са на- 
значеним местом и обликом новог наслова 
и броја прилога (Tafel II) и годином 1884, a
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сачувани су и отисци архивских примера- 
ка из Војногеографског института y Бечу, 
y коме je план штампан, са отиснутим пе- 
чатом и датумом 29. IV 1884. Иако нисмо 
нашли публикацију којој овај план при- 
пада очитледно je да je план други прилог 
из неког војногеаграфског описа Београда 
или Србије онаквог какви су нам познати 
из ранијих и каснијег раздобља.20 Нема 
сумн>е ни да je план израђен и издат y 
ц. и к. Војногеографском институту y Бечу.

Ипак, и поред тога што Plan von Bel
grad Tafel II не доиоси новине y урбаном 
ткиву Београда настале од објављиван>а 
оригиналног предлошка, он иредставља 
допуну Јорговићевом и Бреслауеровом пла- 
ну јер садржи неке елементе којих нема 
на овим плановима, a сигурно су постојали 
и 1884. године. Осим тога, целовитије при- 
казује варош са тврђавом и делом најбли- 
же околине.

Квартови су на плану назначени рим- 
ски.м бројкама I— VI, али y другачијем ре- 
доследу и са нешто измењеним именима 
тако да ce Дунавски овде зове Дорћолски, 
a Савски Савамалски (1 Варошки, II Тера- 
зијски. III Савамалски, IV Врачарски, V 
ГГалилулски и VI Дорћолски). У уличној 
мрежи именоване су све улице осим на 
Дорћолу који je означен као празан про- 
стор (Leerer Raum) што je очигледно ста- 
рији податак из доба напуштених турских 
имања. Називи улица су од 1872. године и 
подударају ce са називима на Зарићевом, 
.Јорговићевом и Бреслауеровом плану је- 
дино што ce на месту данашЈве Масарико- 
пе улице на овом плану појавл>ује Злата- 
ричка,  које нема на другим плановима, a 
тргови ce називају пијацама (Velika pijaca 
и сл.). Јавне, управне, a нарочито војне 
зграде дате су на овом плану y шемат- 
ским габаритима са називима, a поред хо- 
тела стоје бројке за које постоји легенда.

У тврђави cy y Горжем граду (Obère 
Kestung) именовапе Командантова палата, 
артиљеријска и пешадијска касарна, и бу- 
нар, a између бунара и командантове па- 
лате уцртан je условним знацима виноград. 
У Доњем граду (Untere Festung) именова- 
не су две пешадијске касарне и провијант- 
ски магацин са млином, a уцртан je и амам 
кога нема на старијем издању.21 Занимљи- 
во je да су нивои тврђаве котирани са 37 
кота надморских висина од најниже 73 до 
највише 121. У вароши су углавном име-

новани објекти двора, министарстава, по- 
лицијских квартова, Велика школа, позо- 
риште, конзулати и друге зграде које су 
уцртане и на претходним плановима. Неке 
зграде нису на истим местима, као на пр. 
полицијски квартови Дунавског краја и 
врачарског среза па ce може претпостави- 
ти да су променили пребивалишта, a да су 
ово подаци са старијег непромењеног изда- 
ња. На претходним плановима нису упи- 
сани називи Калимегдан, Салитрана (Sal- 
peter Fab.), Фабрика гаса (Gas Fabrik) за 
освотлен>е позоришта, Инжињеријске ка- 
сарне (Pionnier К.) y Палилули, Ветери- 
нарски институт (Thier Arznei Inst.) са 
шталом за кон>е (Pferde Mard. Stall) Арти- 
љеријске касарне (Artillerie Kaserne), топ- 
џијске шупе (Art. Schopfen) и Манеж (Reit- 
schule) све на простору од Топџијског до 
Врачарског трга. У претходним планови- 
ма нису лоцирани ни сви значајнији хоте- 
ли и свратишта за које овај план има и 
иосебну легенду (Verzeichniss der bedeuten- 
dern Gast — und Einkehrhauser). T o m  ле- 
гендом објаиш>ен je положај 29 угостител»- 
ских објеката са бројсвима на плану и то 
y Варошком кварту 1 Србска крупа,  2 Срб- 
ски краљ, 3 Народна  (гостионица), 4 Старо 
Здање, 5 Крстићева кафапа  6 Русија,  7 без 
назива, (а на месту потоњег хотела Гранд 
y Чпка ЈБубиној улици), 8 Македонија; y 
Теразијском кварту 1 Хајдук Вељко,  2 Бе- 
ли крст, 3 Скеидер бег,  4 Балкаи,  5 Каси- 
но, 6 Париз,  7 Руска круна,  8 без назива 
на Марвеној пијаци, 9 Код Топа, 10 Лон- 
дон, 11 Жировни пенац, 12 Зелеии векац, 
13 Еиглеска Краљица;  y Савском кварту
1 Крагујевац,  2 Лиман, 3 Венеција,  4 без 
назива v Езропској улици, 5 Код Купати- 
ла и 6 Бајлонијена  на Топџијској пијаци.

Изван изграђеног дела y непосредн >ј 
околини вароши уцртане су повртларске 
баште (Gemüse Garten) и виногради на ви- 
ше места, али највећи део београдске око- 
лине чине пол>ане (Ebene) и y приобал.у 
Саве и Дунава водоплавни терени (Inunda
tion Terrain). lia јужном делу периферије 
уцртана je контравалациона линија из 
1717. године ткзв. Лаудонов шанац (Eugeni- 
sehe Unie) на вису изнад дела Мокролу- 
шког и Чубурског потока. Неизграђени де- 
лови околине прошарани су бројним путе- 
вима који ће кааније постати трасе буду- 
ћих и данаппБих улица и булевара. Рељеф 
исцртан шрафама пластично показује уста-
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ласалост београдског терена, a поготово 
што je приказан и иелод изграђених де- 
лова вароши. Научна заснованост Лемано- 
ве скале по којој шрафирани рељеф и y 
недостатку кота или изохипса потпуно вер- 
но представља геоморфологију вароши и 
околине омогућује оггшта картометријска 
мерења висина и проучавање нагиба зем- 
љишта. Тиме, као и осталим садржајем, 
овај план има прворазредну компаративну 
и допуњавајућу вредност са осталим пла- 
новима из 1884. године.

Сва три напред описана плана садрже 
уличну мрежу са називима улица. Но, ни- 
један нема све називе улица. Имена ули- 
ца су из тзв. трећег наименовања београд- 
ских улица од марта 1872. године.22 Буду- 
ћи да су на Зарићевом плану именовани 
сви тргови, све улице и сокаци, јер je то

омогућила размера плана (1:4000), то смо 
из њега преписали називе улица да би 
утврдили стање назива y плановима из 
1884. Пошто смо утврдили непотпуност на- 
зива улица и истоветност постојећих на- 
зива са онима на Зарићевом плану, и по- 
што je познато да je следеће наименовање 
београдских улица било тек после 1888. 
године,23 то попис назива улица са Зари- 
ћевог плана може y потпуности да ce од- 
носи и на 1884. годину, па га с тога и до- 
носимо овде.24 Овај списак садржи 181 на- 
зив, од тога 7 назива тргова и 174 назива 
улица. Улице су сложене азбучним редом, 
a уз сваки назив римском бројком означен 
je кварт y коме ce улица налази. Имена у- 
лица из 1872. године дуго су трајала, да би 
сс постепеним мењањем до данас сачувало 
свега 34 назива из те године.25

Називи београдских улица 1884. године (проглашепи 1872. године):

Абаџијска III, В 4— 5 
Аврамова I, В 2 
Балканска V, В 5 
Банатска I, В 2 
Барска IV, Б 4 
Бачка I, В 2 
Баштованска VI, Г/Д 3 
Београдска V, Г 6 
Богојављенска 

горња IV, Б 3/4 
Богојављенска 

доња II, Б 3 
Бојаџијска IV, В 5 
Болничка VI, Г/Д 3/4 
Босанска IV, Б 4 
Борова V, Б 7 
Бркина I, В 3 
Вазнесенска III/V, В 5 
Васина I, В 3/4 
Велики степени IV, Б 3 
Велики трг I, В 3 
Венеција IV, Б 3 
Виноградска VI, Д 5 
Висока IV, Б 4 
Вишеградска V, Б/В 6/7 
Вишњичка VI, Г/Д 3/4 
Владетина VI, Д/Ђ 5 
Војничка I, В 3 
Врачарски трг V, В 6 
Вршачка VI, Г 3 
Вука Караџића 

II/IV/III, Б/В 4 
Глумачка I/III, В /Г 3/4 
Господска IV, Б/В 4

Градско пол>е, 
горње II, Б 3 

Давидова I, В 2 
Два бела голуба VI, Г 4 
Два јаблана III, В /Г 4 
Дворска III, Г 5 
Девојачка V, В 5 
Дечанска I, В 2 
Добрачина I, В 3 
Доеитејева I, Г/Г 3/4 
Дрварска I, Б 5 
Дубровачка II, Б 3 
Дуванџијска VI, Ђ  5 
Дунавска I, В 2 
Ђукина VI, Д 4 
Ђумручко стовариште 

' IV, Б 3/4 
Европска IV, Б 4/5 
Жел>езничка V, Б/В 6/7 
Затворена I, В 2 
Зелени венац III, В 4 
Зетска VI, Г 4 
Златарска II, Б 3 
Златног анђела II, В 4 
Ибарска II, Б/В 3 
Ивкова I, В 3 
Изворна VI, Д 5 
Јаворска IV, Б 4 
Јакшићева I, В 3 
Јеврејска I, В 3 
Јевремова I, В 3 
Једренска IV, Б/В 4 
Јеленска II, Б 3/4 
Јованова горња I, В/Г 3

Јованова доња I, В/Г 3 
Југовићева I— III, В 3 
Каменичка IV, Б/В 5 
К астријотова III— IV, В/Г 4 
Кнеза Лазара II, Б 3 
Краљ Миланова III, В/Г 4/5 
Кнез Милошева V, Б/В 6/7 
Кнез Михаилова II— III, 

Б/В 3/4 
Кожарска IV, Б 5 
Колубарска V, Б/В 6 
Кондина VI, Г 4 
Коса II, Б 3
Косанчићев венац II/IV, Б 4 
Космајска —  западна IV,

Б 4
Космајска —  источна III,

В 4
К осовска III/IV, Г 4 
Которска I, В 2/3 
Крагујевачка V, Г 5/6 
Краљевића Марка IV, 
Кратка I, В 2 
Крунска V, Г 5/6 
Крушедолска I, В 1/2 
Лекарска III, В 5 
Лепеничка II, В 4 
Лесковачка VI, д /Ђ  4/5 
Лимска IV, Б 4 
Ломина IV/III, В 5 
Л»убићска II, Б/В 3/4 
Љ убичина II/I, В /Г 3/4 
Љ убовијска V, Г 5/6 
Мајдансха IV, Б 4

Б 4
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М ајурска V, Г 7 
Македонска I, В 2 
Малајничка II, В 3 
Мали трг IV, Б 4 
Малорудничка I, В 3 
Марвени трг III, Г 5 
Маркова III, В/Г 4 
Миланова II, В 3/4 
Милетина VI, Г/Д 4 
Милутинова V, Г 4 
Министарска III, В 5 
Миријевска VI, Д 3/4 
Млавска I, Г 2/3 
Младенова III, Г 4 
Моравска I, Г 2/3 
М остарска V, В 6 
Надеждина III, Г 5 
Немашина I, В 2 
Новакова VI, Д 5 
Нови степени IV, Б 4 
Ноћајска II, Б/В 3 
Обилићев венац II/III, В 4 
Обренова III/B, Г 5 
Озренска IV, В 5/6 
Орловића V, Г 6/7 
Палилулски трг VI, Д 4 
Парног млина IV, Б 4 
Пећанска I, В 2 
Пешачка IV, Б 4 
Пиварска V, В 5

Писарска V, Г 5/7 
Позоришни трг II, В 4 
Поп Лукина IV, Б 4 
Поречка I, В 2 
Поцерска III, В 4 
Поштанска VI, Г 4 
Прека VI, Д 5 
Препеличка IV, Б 4 
Призренска III, В 4 
Пријепол>ска V, Г/Д 5/6 
Прилепска I, В 2 
Рајићева II, Б 3 
Рајићев венац I/VI, Г 2/3 
Ратарска VI, Д/Ђ 5/6 
Рељина IV, Б 3 
Ресавска V, Г 5 
Рибарска I, В 1/2 
Рудничка V, В 5 
Савамалска IV, Б/В 4/5 
Савска IV, Б 3/4 
Савско стовариште IV, Б 4 
Сајузна I. Г 3 
Сарајевска V, В/Г 6 
Светогорска VI, Д 5 
Сереска IV, Б 4 
Сибничка III, В 4 
Симина I, В 3 
Сјеничка V, В/Г 6 
Скадарска VI, Г 3/4 
Скакавачка IV, Б 4

Скопљанека III— VI, В/Г 4 
Соколска II, Б 3 
Солунска I, В 2 
Спасовска II, Б 3 
Споменичка V, В/Г 6 
Сребрничка II, Б 4 
Таковска II, Б/В 4 
Тежачка VI, Д/Ђ 5 
Телеграфска III, В 4 
Тимочка VI, Г/Д 4/5 
Тобџијски трг V, В 6 
Топличин венац II/III/IV, 

Б/В 4 
Трговачка II, Б/В 3 
Тројанска I, В 2/3 
Тројичка II, Б 3 
Укрштена I, В 2 
Урошева V, Г 5/6 
Фишекџијска III/V/VI,

Г/Д 5
Фрушкогорска V, В /Г 6 
Хајдук Вељков венац I/VI, 

Г 3/4
Херцеговачка IV, Б 4 
Хилендарска VI, Г 6 
Цариградска III, В 4 
Цветна V, Б 7 
Цетињска VI, Г 3/4 
Цигл>арска VI, Д 4 
Школска VI, Д 5

Промене назива улица нису увек зна- 
чиле и укидање неког назива, већ y више 
случајева премештање назива на другу 
улицу, на пример Дечапска и Немањипа 
биле су на Дорћолу, a касније једна y Те- 
разијском, a друга y Врачарском кварту. 
Онда je Сарајевска била данашња Свето- 
зара Марковића, a данашња Сарајевска 
звала ce Ж ељ езничка. Многи називи ули- 
ца одражавали су особеност саме улице 
(Висока, Прека , Кратка, Коса, Укрштена, 
Мали трг), или занимања становника и за- 
нате y улици (Абаџијска, Бојаџијска, Ба- 
штованска, Министарска, Војничка, Трго- 
вачка), али много je било посвећено исто- 
ријско-географским и географским појмо- 
вима и историјским личностима, a y из- 
бору тих појмова и личности огледале су 
ce тежњ е и политичка опредељења онда- 
шњих власти. Није ово место за подробни- 
ју  анализу, али било би корисно размо- 
трити прва крштаваша београдских улица, 
и то с тога што ce показује да избор и 
начин именовања и да.ље константно де-

лују на систем номинације београдске у- 
личне мреже.

Београд ce према описаним плановима 
1884. године гтротезао на северу до Ду- 
нава, на истоку до краљевских к о ј б у ш н и -  
ца на Вишњичком путу, па Булбудерским 
потоком, данашњом Цвијићевом улицом, до 
моста на путу за Ново гробље, a одатле 
право на југ до Чубурског потока и онда 
јужном страном Мокролушким потоком до 
утока y Саву која je чинила западну гра- 
ницу вароши. Изван вароши било je Ново 
гробље, циглане према Карабурми, a на ју - 
жној страни према Топчидеру Вајфертова 
пивара, парни млин и фабрика шпиритуса.

Београд ce састојао од вароши лодеље- 
не на шест квартова и Града (тврђаве) о- 
дељене од вароши Градским пољем. Мор- 
фолошка структура уличне мреже била 
je претежно неправилна настала органским 
и спонтаним развијањем неправилних сао- 
браћајница по усталасаном терену са ма- 
њим врло неправилним блоковима y ста- 
ријем и са великим блоковима y млађим
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деловима вароши и, такође, са неправил- 
ним улицама најразличмтијих ширина о- 
сим y делу реконструисане вароши y шан- 
цу и новопројектованом делу источног и 
западног Врачара. Део некадашње вароши 
y шанцу са неправилном уличном мрежом 
почео je да ce реконструише по урбани- 
стичком плану Емилијана Јосимовића26 ло- 
сле 1867. године па je до 1884. било прову- 
чено 10 улица са једнаким ширинама и 
правилним правоугаоним блоковима на но- 
вим трасама, али још нису биле рекон- 
струисане y целини важније улице дана- 
шње улице 7. јула, Душанова, Страхинића 
Бана и Господар Јованова, a нити једна 
улица северније од Душанове. Новоизгра- 
ђени блокови између правих и широких 
улица, које су на Врачару просечене још 
четрдесетих година на основу плана Фран- 
ца Јанкеа, чине y структури вароши једи- 
но компактно плански остварено ткиво. 
Новопројектоване улице на Дорћолу и око 
железничке станице тек ће ce реализова- 
ти до краја X IX  или почетком X X  века.

Површина Београда износила je 12,5 км2. 
Тако je утврдио статистичар Богољуб Јо- 
вановић који на једном месту27 каже да je 
Суд општине београдске упитан од Ми- 
нистра народне привреде о простору бео- 
градског атара одговорио министру да 
„квадратура вароши Београда са мешто о- 
колине по премеру Халачијевом износи 
10.267 кв. километара не рачунајући ту 
град“ . Јовановић даље каже да „према 
оваквом одговору општинског суда ми смо 
узели 12,5 км2 (јер су додали површину 
тврђаве) као површину београдског атара“ , 
a то je износило 0,03% од укупне површи- 
не целе државе. Урбаниста Ш емсо Дерви- 
шевић наводи да je изграђена површина 
вароши износила 574 ха.28

Године 1884. Београд je имао 35.483 ста- 
новника или 1,8% становштштва целе др- 
жаве када je  Србија по попису из те годи- 
не имала 1,353.890 становника. Тада je y 
Београду на 1 км2 становало 2838 житеља 
што je представљало једну од најгушће 
насељених површина целе државе. У слу- 
жбеном попису становншитва из 1884. го- 
дине29 y рубрици „број домова“ стоји да 
Београд има укупно 10.583 дома,30 међу- 
тим већ je JI. М. Костић подвргао сумњи 
оваЈ исувише велики број домова сматра- 
јући да je y рубрици уписан број дома- 
ћинстава.31 Да je цифра нереална за број

кућа види ce из претходног пописа од
1874. када je Београд имао 3372 дома на
27.605 становника и потоњег од 1890. када 
cy y њему пописана 6093 дома на 54.249 
становника. Најближи податак о броју  ку- 
ћа имамо из једног извеш таја од 1877. го- 
дине.32 У том полицијском извеиггају сто- 
ји да Београд има 3452 дома и 235 зграда. 
Из општег кретања укупног броја станов- 
ника и домова види ce да Београд 1884. го- 
дине није могао имати више од 4500 до-
мова, a то значи да je  просечно y једној
кући становало око 8,5 лица или просечно 
по две породице.83 To значи да je Београд 
још увек био претеж но приземна и једно- 
спратна варош и да су му куће углавном 
биле мале. Двоспратнице he почети да ce 
граде тек y наредној деценији. Наравно, 
постојале су разлике y густини становаша 
од центра ка периферији ш то ce мож е за- 
кључити из табеларног прегледа броја ста- 
новника и броја домова (заправо домаћин- 
става) по квартовима34 који су били разли- 
читих величина ш то ce лепо види по не- 
једнаким површинама квартова на плано- 
вима. '{

Састав становништва Београда пре сто 
година био je разнолик по полу, писмено- 
сти, народности и вероисповести. П реовла- 
давало je мушко становништво. На 1000 
мушкараца долазило je  свега 806 жена, a 
y целој држави, y свим окрузима свуда je 
преко 950 жена било на хиљ аду муш ка- 
раца. Неудатих жена најмање je  било y 
Београду.

Београд je био центар свих државних 
власти, просвете, трговине и занатства по 
чему je заузимао изузетан полож ај, па ни- 
је чудно да je  имао далеко највећи број 
писмених. Од укупно 35.483 становника ва- 
роши њих 20.458 било je  писмених или 
57,6% (од тога 66%  мушкараца и 42%  ж е- 
на) док je  y осталим окрузима државе 
свуда било испод 50% .84

И кретање становништва било je  најди- 
намичније, множење становништва било je 
највише, a y периоду 1875— 1884. само до- 
сељеника било je 10.099 док по осталим 
оирузима нигде број досељеника није до- 
стизао 4000.

Од укупног броја становника Срба je 
било 27.891, a свих осталих народности 
7.592. Православних je било 28.446, a дру- 
гих вероисповести 7.037.35 Појединачно по 
народностима било je  Арнаута 21, Бугара
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53, Грка 198, Енглеза 11, Јевреја 2.177, Јер- 
мена 9, Мађара 699, Немаца 2.638, Пољака 
150, Румуна 83, Руса 35, Словака 141, Сло- 
венаца 80, Талијана 176, Француза 40, Х р- 
вата 46, Цигана 205, Цинцара 157 и Чеха 
598, a no вероисповести католика 4.263, про- 
тестаната 512, мухамеданаца 85 и м ојси је- 
ве вере 2.177. Готово да je сваки пети Бео- 
грађанин био ,,странац“ , a сваки пети (4,6) 
био je  и ,,неправославне“ вере. Међу „стра- 
нима“ било je  више жена (3840) него му- 
шкараца (3752).

команда, Инжењеријска команда, артиље- 
ријска батерија, Штаб Дунавске дивизије, 
Дунавски пешадијски пук, Војна болница 
и Марвена болница), Министарство грађе- 
вина и Министарство просвете и црквених 
послова под којим cy y Београду били На- 
родна библиотека и Народни музеј, Вели- 
ка школа, Богословија, Учител>ска школа. 
Гимназија, II нижа гимназија, Реалка, На- 
родно позориште и Државна штампарија. 
седам мушких и осам женских основних 
пткола на Теразијама, Дорћолу, Јалији,

б р о ј  с т а н о в н и к а  1884. г о д и н е
број

домова** м уш ких женских укупно писмених страних

1. Варош ки 1138 2504 1882 4384 3031 1058
2. Врачарски  

с Топчидером 1826 3182 2839 6021 3007 1357
3. Дорћолски 1345 2759 2502 5261 2757 I860
4. П алилулски 2509 3716 3073 6789 3129 760
5. Савамалски 2301 4111 3205 7616 4760 1379
6. Теразијски 1473 3070 2340 5410 3774 1178

варош  Београд 10.583 19.649 15.841 35.483 20.458 7592

* називи квартова и редослед узети су према табели из Државопис Србије књ. X V I стр. 
254— 255 и разликују ce од назива на плановима.

** број домова je  y ствари број домаћинстава, a не кућа.

Социјални и професионални састав није 
био обухваћен статистичким пописом ста- 
новништва од 1884. године, тако да о њима 
мож емо само посредно закл>учивати на 
основу прегледа државних, културних и 
просветних установа и трговачких и занат- 
ских радњи.

К ао државни центар37 Београд je  поред 
Двора и владе имао седам министарстава и 
то М инистарство правде, Министарство и- 
ностраних дела, М инистарство унутра- 
ш њ их дела под којим je  била Управа варо- 
ши Београда, жандармерија и санитет са 
опш том државном болницом и болницом 
за душ евне болести; М инистарство финан- 
сија са царинарницама, Министарство на- 
родне привреде под којег je потпадала по- 
шта и телеграф, М инистарство војно под 
којим je  био велики београдски гарнизон 
и све централне војне установе са седи- 
штем y Београду (Главни ђенералштаб. 
Војна академија, Ветеринарска школа, К о- 
манда вароши, Краљ ева гарда, Коњичка

источном и западном Врачару, код Сабор- 
не цркве, на Палилули и y Савамали. Под 
исто министарство спадале су и Саборна 
црква, као и цркве Св. Наталије, Св. Марка 
и Вазнесенска. Српско учено друштво има- 
ло je своју аутономију.

Иако све наведене установе нису имале 
много запослених иггак су утицале на оп- 
шти карактер и тип вароши диференцира- 
јући њено становништво. Страна представ- 
ништва, као што су на пример конзулати 
и посланства, Аустро-Угарске, Белгије, 
Грчке, Енглеске, Италије, Немачке, Руму- 
није, Русије, Турске, УАД (Уједињених 
амер. држава), Француске и Бугарске до- 
приносила су разноликости и значају ва- 
роши као престонице и као трговачког и 
прометног центра.

Размештај државних и прооветних уста- 
нова показује нам на плану вароши исто- 
времено и значај појединих делова града, 
квартова и улица y њима. A исто тако 
општи број, врсте и број по појединим
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квартовима трговачких и занатлијских 
радњи, којих je  y 1884. години y Београду 
било пријављено 3.418, показује какав je и 
колики трговачки и занатски центар био 
ондашњи Београд и који су делови варо- 
ши били претежно пословни, a који више 
само стамбени. Из табеларног прегледа, са- 
стављеног на основу Списка пријављених 
радњи за рачунску 1884/85. годину по при- 
јавним листама,38 видимо распоред, a де- 
лимично и размештај радњи по варошким 
квартовима.

Посматрајући врсте трговачких и за- 
натлијских радњи види ce да je Београд 
1884. године био на прелому између стари- 
јег чаршијско-еснафског и модерног трго- 
вачко-индустријског начина производње и 
продаје, да још  нису били сасвим исчезли 
оријентални обичаји y начину исхране и 
одевања, те да још  није био завладао за- 
падњачки утицај ма колико je све било 
усмерено на европеизацију. Поред кројача 
женских и мушких ’аљина ту су биле и 
абаџије, уз бербере и фризери, уз опанча- 
ре обућари, поред дунђера зидари и ли- 
коресци, уз ашчинице и механе модерни 
хотели, a да не говоримо о трговцима и то 
једнима који су y својим ћепенцима про- 
изводили и ту продавали свој еспап, и дру- 
гима који су увозили најсавременију инду- 
стријску и колонијалну робу. Видимо да je 
међу радњама чак девет фотографских

Пекари и посластичари
(брашнари, хлебари, колачари, шећерџије, та-
мизџије)
Месари и кобасичари
Млекаџије
Рибари
Баштовани
Кројачи и крзнари
(абаџије, терзије, рукавичари, ћурчије, ш е- 
ширџије)
Обућари, опанчари, папуџије 
Угоститељи, кафане
(ашчије, бозаџије, гостионичари, винари, ли- 
керџије, механџије, ћевабџије и сл.)

радњи поред пет живописаца, да je  било 
пет литографија, три штампарије, 14 књи- 
говезница и 15 књижара и папирница,39 a 
све ове радње говоре о оријентацији онда- 
шњег друштва ка „културнијем ж ивоту“ 
како ce онда писало и говорило. Много- 
бројни односи међу радњама откривају, та- 
кође, урбане одлике ондашњег Београда. 
Види ce да je и поред управног средишта 
и јаког војног гарнизона био првенствено 
трговачки град јер je од свих радњи нај- 
више имао трговина нај-различитијих врста 
од малих дуванџиница и бакалница до ве- 
ликих стоваришта помодне и индустријске 
робе. О величини Београда као саобраћај- 
ног центра и раскрснице путева говоре 
многи угоститељски објекти који су и y 
урбаној структури, размештени углавном 
на угловима и раскрсницама улица, дава- 
ли посебни печат типологији вароши.

Капиталисти-чки односи и нова култура 
очигледно нису свуда и једнако продирали. 
У управи, државним и општинским слу- 
жбама, y друштвеном животу и просвети 
као и y привреди, занатству и тек запо- 
четој индустрији и модерном саобраћају, y 
свим делатностима осећала ce непревази- 
ђеност старих навика, облика и начина уз 
надируће форме нових утицаја. Подаци са 
планова вароши, на којима ce упадлл1во 
разликују сплетови улица настали спонта- 
ним и органским развојем од оних који су

17 21 31 21 30 21 140
5 10 18 13 20 10 76
5 10 8 g 10 2 44

41 1 4 13 — 1 60
18 18

23 42 49 41 26 44 207
63 25 . 34 60 55 68 305

81 47 70 60 79 76 372
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Табеларни преглед трговачких и занатлијских радњи y  Б еограду 1884.
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Ж ЕЈБКО Ш К А Л А М Е Р А

17 Бечки Ратни архив —  K A W  G I b 57.
K A W  G i b  59— 4; уп. Ж . Ш каламера, 

н. д. 188— 189 и нап. 114.
19 На старијем плану испод назива Topëi- 

der Berg стајао je  натпис »Lagerplatz für 10—  
15000 Mann u. Geschützposition gegen Festung 
und Stadt«.

*>0 Уп. Ж . Ш каламера, н. д. 194, нап. 134.
21 Овај амам назива ce Турски амам па je  

чак y литератури сматран заиста амамом из 
турског доба. Њ ега, међутим, нема на пла- 
новима 17. и 18. века, a тек ce овде и ојављ у- 
је  и то 1884, a не на пр. пре 1878. из ког je  
времена план старијег издања, с тога вер ује- 
мо да je овај амам подигнут за потребе ста- 
jahe војске y доба краља Милана.

22 Д. Ранковић, Називи улица y  старом 
Беиграду. БОН Ј1ВИ 1938, 399; Ж . П. Јовано- 
вић, Називи улица y  старом Београду. Из ста- 
рог Београда. Београд 1964, 142— 146; Р. П еро- 
вић, О ко боравка Доситеја Обрадовића y  Б ео- 
граду. К овчеж ић књ. 7, Београд 1966. и књ.
8 1968, 94; Д. Радојевић, Београд и њ егове ул и - 
це. Београд 1966, 5— 6 и 183— 232.

2» Д. Радојевић, н. д. 5; в. и Б. Перуничић, 
Управа вароши Београда. Београд 1970, 907—  
910. Ту je „Списак улица y Београду 1889. го- 
дине“ који мож е да заведе јер je очигледно  
реч u једпом од предлога, a не о списку по- 
стојећих назива улица.

24 О ранијим објављивањ има спискова на- 
зива београдских улица из 1872. y Виделу  за 
1880. и календару Београђаиип  за 1888. в. Р. 
Перовић, н. д. књ. 8, стр. 94 и нап. 300; Д. Ра- 
дојевић, н. д., 183— 232 такође доноси имена 
улица из 1872. али само y хронологији назива 
за данас постојеће улице што није погодно  
за ипдсксно кориш ћење.

-’5 Д. Радојевић, н. д., 5.
2в О делу Емилијана Јосимовића постоји  

обимна библиограф ија, но што ce тиче њ его- 
вог плана реконструкције вароши y шанцу и 
оствареља његових замисли још  увек није  
научно, компаративно и документовано обра- 
ђено низ питања. Реализоване реконструкције 
уличпе мреже уопш те не одговарају Јосимо- 
вићевом плану иако су у, тада модерној, орто- 
гоналној схеми. О дступањ а су таква да само y 
начелу ортогоналности сличе на Јосимовићев 
план. Осим тога динамика реконструкције би- 
ла je врло cnopa, a политичке и профитерске  
намере биле су испред стручних и културо- 
лош ких, na je за разумевање урбаног и урба- 
нистичког развоја Београда важ није испитати

однос између замисли и остварења насупрот 
бескорисној апологетици углавном ш колских  
и y оно време уобичајених решења. Планови 
Београда из 1884. речито одговарају на низ 
питања y вези са реконструкцијом вароши y 
шанцу.

27 Бог. Јовановић, Попис људства y кра- 
љевини Србији 1884. године. Београд 1889, VIII 
и напомена.

28 Ch. Dervichévitch, Evolution de Belgrade. 
Paris 1939, 238.

29 Државопис Србије за 1884. св. X V I. Бео- 
град 1889, 254— 255.

30 Исто, бројка 10.583 није тачна јер  када 
ce сабере број домова по квартовима добије 
ce 10.592.

31 JI. М. Костић, Становништво Београда 
Београд y прошлости и садашњости. Београд 
1927, 62; М. Радовановић, Демографски одно- 
си 1815— 1914. Историја Београда 2. Београд 
1974, 278 на овом месту аутор такође узима 
број домова као број домаћинстава, a y табе- 
лама прегледа о броју домова —  кућа (на стр. 
274) y серији од 1834. до 1910. једноставно 
прескаче 1884. годину.

:!2 Б. Перуничић, Управа вароши Београда 
1820— 1912. Београд 1970, стр. 806— 807.

33 Бог. Јовановић, н. д., стр. X V I, изводи 
заклзучак да je просечан број чланова једног 
дома био 3,35 и да je „најмањи број y Бео- 
граду чланова y једном дому“ (просек y држ а- 
ви био je y варошима 4,01, y селима 6,07, 
уопште 5,72 члана по дому), међутим Б. Јова- 
новић полази од податка који ce сигурно од- 
носи на домаћипство, a не на кућу јер ce из 
ссрије види да je y нескладу са подацима из 
блиских година, односно пописа. Исто тако 
иогрешно наводи број домова за 1884. годину 
и Ш. Дервишевић (н. д., 242) јер ce служ и по- 
дацима за 1874. годину.

34 Државопис Србије св. XV I, 254— 255.
з:* Бог. Јовановић, н. д. X X X V I , таб. VI.
зи Државопис Србије св. X V I, 256— 259 и 

268— 269.
37 Календар са шематизмом Краљевине 

Србије за 1884. год.
зм Б. Перуничић, н. д., 876— 901 .
39 Исто, 876— 901, на наведеним странама 

детаљпо су бројно приказане све радње поје- 
диначно док смо ми овде груписали више 
сродних радњи из истих делатности ради веће 
прегледности и пружања сажетог општег у- 
вида.



БЕОГРАД 1884. ГОДИНЕ

B E O G R A D  IM JA H R E  1884
nach den orientationsplànen d er Stadt B eograd

Z eljk o  Skalam era

Die erste serbische Einsenbahnlinie wurde 
im Jahre 1884 beendet, als vor der neuen Eisen- 
bahnstation auch der erste Zug, der Serbien 
mit Europa und dem Nahen Osten verband, sich 
in Bewegung setzte. In diesem Jahre wurde 
auch das neue konigliche Palais beendet, das 
die Umwandlung Serbiens zum zwei Jahre 
früher proklamierten Konigreich symbolisierte. 
In diesem Jahre 1884, wahrscheinlich verbunden 
mit einem grosseren Fremdenverkehr nach der 
Herstellung der Einsenbahnverbindung, und 
zwecks leichterem Zurechtfinden der Fremden, 
wurden in Beograd zwei Orientationsplâne der 
Stadt herausgegeben, wahrend in Wien ebenfalls 
eine Neuausgabe des schon früher veroffent- 
lichten Plans von Beograd erschien.

Der Autor analysiert alle drei Plane, und 
zwar den Plan von  Beograd im Massstab 1:8000, 
herausgegeben von der Lithographieunterneh- 
mung des Miroslav Jorgovic, den Plan von Bel- 
grad, Massstab 1:12.500, herausgegeben seitens 
der Lithographie M. L. Breslauer in Beograd, 
und den Plan von Belgrad, Massstab 1:17.200,

hergestellt im K . u. K. M ilitar-Geographischem  
Institut in W ien. Indem er die Plane analysiert, 
bespricht der Autor deren Inhalt, deren B e- 
deutung für die Prüfung der urbanen Morpho
logie und Struktur von Beograd im vorigen 
Jahrhundert, und zeigt, dass sich die Stadt 
typologisch noch immer zwischen den ererbten 
orientalischen Formen und Gewohnheiten, und 
einem Streben nach europàischer M oderni- 
sierung befand. Zw ecks leichterem Verstândnis 
der urbanen Struktur werden im Artikel ver- 
gleichende Tabellen der Zahl und Gattung der 
Bevôlkerung, sowie der Zahl un Art von A n stal- 
ten, H andels- und Handwerksunternehmungen  
in den einzelnen Stadtteilen mitgegeben.

Zum  Schluss verweist der Autor auf gewisse 
Eigenheiten die Beograd im genannten Jahre 
besass, in einem Jahre, das er in Anbetracht 
der Vorbereitungen zur weiteren kommunalen  
und urbanistischen Regelung der Stadt und 
Grundlegung einer modernen Kanalisation, 
Wasserleitung und elektrischen Beleuchtung, als 
Wendepunkt bezeichnet.
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