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ФОТОГРАФ МИЛАН ШИМИЋ: ПРИЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈИ БИОГРАФИЈЕ И ОПУСА

АПСТРАКТ: У раду је, на основу архивских извора и штампе из треће и четврте деценије 
XX века, реконструисана биографија фотографа Милана Шимића. Представљене су Ши-
мићеве фотографије, као и разгледнице штампане према његовим фотографијама, које 
се чувају у Збирци за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда. Милан Шимић је 
имао титулу краљевског дворског фотографа у време краља Александра Карађорђевића 
и сопствени атеље на Теразијама током треће деценије XX века. Истовремено, његове 
фотографије су служиле као предложак за израду разгледница са мотивима Београда. 
Више од десет година, почевши од 1930, био је хонорарни фотограф Отсека за штампу и 
туризам Општине града Београда, а његовим фотографијама илустроване су Београдске 
општинске новине. Ипак, скоро потпуно је изостављен из литературе о историји српске 
фотографије.
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PHOTOGRAPHER MILAN ŠIMIĆ:A CONTRIBUTION TO THE RECONSTRUCTION  
OF HIS LIFE AND WORK

ABSTRACT: Based on archival documents and newspapers from the 1920s and 1930s, the paper 
seeks to reconstruct the biography of photographer Milan Šimić. It also presents Šimić’s photographs 
and picture postcards reproduced from his photos, held in the Collection of Architecture and Urban 
Planning of the Belgrade City Museum. Milan Šimić had the title of the royal court photographer 
during the reign of King Aleksandar Karađorđević and he had his own studio at Terazije in the 1920s. 
At the same time, his photos were used for picture postcards with images of Belgrade. More than ten 
years, starting from 1930, he was a part-time photographer of the Department of Press and Tourism 
of the Belgrade City Municipality and his photographs were used as illustrations in Beogradske 
opštinske novine (Belgrade Municipal Newspapers). Nevertheless, he is almost completely absent 
from historical studies on Serbian photography.
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У Збирци за архитектуру и урбани-
зам Музеја града Београда чува се скоро 
16.500 предмета, међу којима се нала-
зе и фотографије, разгледнице, планови, 
пројекти, архивалије и други материјал 
који сведочи о развоју урбанизма и архи-
тектуре главног града.

Због тога је фотографија третирана ис-
кључиво као документ који треба да при-
казује изглед одређеног дела града у да-
том тренутку.1 Веома често је у књигама 
инвентара изостављен податак о њеном 
аутору, чак и онда када је он несумњиво 
био познат. То веома успорава и отежава 
рад на обради фотографија, а ауторство се 
потврђује једино у случају ако је фотограф 
сам оставио траг на свом делу, у виду печа-
та, записа, потписа.

У Збирци се налази и група од двадесет 
пет фотографија преузетих из некадашњег 
Инвентара помоћне збирке Музеја гра-
да Београда, која је постојала од 1946. до 
1954. године. Под бројем 44 било је уписа-
но „26 фотографија Београда на картону“, 
без икаквих других података.2 Скоро све 
ове фотографије, њих двадесет пет, изнова 
су инвентарисане, свака за себе, у оквиру 
Збирке за архитектуру и урбанизам, од 
броја 5.066 до броја 5.090. На једанаест фо-
тографија је, у доњем десном углу, сачуван 

1 О концепцији и формирању Збирке за архитектуру 
и урбанизам в. Дивна Ђурић-Замоло, „Одељење 
за урбанистички развој“, у 70 година Музеја града 
Београда, ур. Јелица Стаменковић (Београд: МГБ, 
1973), 161–163.

2 Инвентар помоћне збирке Музеја града Београда, 
књига 1 (Бр. 186 од 26.4.1948); под бројем 194 је први 
инвентарисани предмет уз који је уписан и датум 
набавке (15.12.1946), па се може претпоставити да 
су фотографије уписане под бројем 44 набављене 
пре тог датума.

потпис фотографа – М. Шимић.3 У Збирци 
се налази и педесет пет разгледница које 
су несумњиво рађене према Шимићевим 
фотографијама. Велики број разгледница 
има исти мотив, али припада различитим 
серијама или потиче од различитих изда-
вача. Другачијих мотива, а самим тим и 
фотографија на основу којих су штампане 
разгледнице, има двадесет пет. Такође, и у 
другим збиркама и фондовима пронађен 
је већи број Шимићевих радова.4

3 На три фотографије сачуван је и печат Фото-архива 
БОН-а, па је могуће и да је читава целина припадала 
овом архиву, али о томе нема поузданих података; 
нешто слично важи и за ауторство ових фотогафија. 
Међутим, у овом раду су поменуте само оне за које 
се поуздано зна да је њихов аутор Шимић.

4 Поред фотографија које се чувају у Збирци за 
архитектуру и урбанизам, и у другим збиркама 
Музеја града Београда постоје Шимићеве 
фотографије: Збирка за историју Београда 1918–
1941 (инв. бр. И2/1_1856, са печатом на полеђини), 
Легат Бранислава Нушића (инв. бројеви: БН_201, 
БН_228, БН_269, БН_270, БН_275, БН_276, БН_277, 
БН_279, БН_361, БН_405, са печатом на полеђини), 
Збирка фотографија у оквиру Збирке за примењену 
уметност и етнологију (ФПУЕ_1056). Шимићеве 
фотографије се чувају и у збиркама других установа: 
у Народној библиотеци Србије (укупно тридесет 
седам фотографија и разгледница у Збирци 
фотографија, Збирци фотографија из заоставштине 
Петра Кочића и Збирци разгледница), Завичајном 
одељењу Библиотеке града Београда (седам 
фотографија и једна разгледница), Библиотеци 
Матице српске (једна разгледница), Државном 
архиву у Осијеку (једна фотографија), као и у при- 
ватним колекцијама (Милош Јуришић, Мирослав 
Александрић, Снежана и Драган Вицић). Треба 
напоменути да се ово не може прихватити као 
коначан број јер су се током истраживања пер- 
манентно појављивале нове фотографије за које 
се потврђивало Шимићево ауторство. Тек кад 
установе буду детаљно обрадиле своје колекције, 
посветивши пажњу регистру аутора, без обзира 
на концепцију збирке у којој се предмети налазе, 
моћи ће да се дође до поузданијих података о броју 
Шимићевих фотографија и обиму његовог опуса.
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На основу доступних фотографија и 
разгледница, чини се да је Милан Шимић 
био плодан фотограф и нимало неважна 
личност у своје време. Међутим, литера-
тура о историји српске фотографије ско-
ро да га уопште не помиње.5 Његово име 
се јавља само у радовима у којима је дат 
углавном каталошки преглед већег броја 
фотографија или разгледница, али готово 
без икаквих података о самом Шимићу. То 
су: каталози изложби и колекција,6 текст 
посвећен фонду фотографија у Завичајном 
одељењу Библиотеке града Београда,7 као 
и текст Ж. Шкаламере „Београдске раз-
гледнице 1896-1941“.8 

Управо због тога је овај рад написан 
скоро искључиво на основу архивских из-

5 Branibor Debeljković, Stara srpska fotografija (Beograd: 
MPU, MGB, 1977). У даљем тексту (Debeljković, Stara 
srpska fotografija); Бранибор Дебељковић, Стара 
српска фотографија (Београд: НБС, 2005); Миланка 
Тодић, Историја српске фотографије 1839–1940 
(Београд: МПУ, 2010); Миодраг Ђорђевић и др., 
Фотографија код Срба 1839–1989 (Београд: САНУ, 
1991); Горан Малић, Летопис српске фотографије 
1839–2008 (Београд: Фотограм, 2009).

6 Петар Ђуза, „Лица, догађаји, предели“, у Стара 
српска фотографија Косова и Метохије, ур. Петар 
Ђуза (Приштина: Институт за проучавање културе 
Срба, Хрвата, Црногораца и Муслимана, 1992), 
7–14; Марина Зековић, Ратни сликари, фотографи 
аматери и дописници фотографи у српској војсци 
1914–1918 (Београд: Војни музеј, 2001), 37. У даљем 
тексту (Зековић, Ратни сликари); Снежана Вицић 
и Драган Вицић, Поздрав из Београда 1895–1941, 
књ. 1 (Београд: Атеље Вицић, 2008), 33, 81, 123, 204, 
206, 240, 278, 287; Снежана Вицић и Драган Вицић, 
Поздрав из Београда 1895–1941, књ. 2 (Београд: Атеље 
Вицић, 2008), 45, 171, 174, 180, 184, 292, 340, 384.

7 Никола Перишић, „Фонд фотографија у Завичајном 
одељењу Библиотеке града Београда,“ ГГБ LVII–LVIII 
(2001): 175.

8 Жељко Шкаламера, „Београдске разгледнице 
1896–1941“, ГГБ XXX (1983): 133. У даљем тексту 
(Шкаламера, Београдске разгледнице).

вора, података из дневне штампе из треће 
и четврте деценије XX века, као и података 
добијених са самих фотографија, односно 
разгледница. На тај начин је, колико је то 
било могуће, реконструисана биографија 
Милана Шимића и представљени су њего-
ви радови који се чувају у Збирци за архи-
тектуру и урбанизам, с основним циљем да 
се скрене пажња на овог фотографа и, мож-
да, иницирају нека будућа истраживања.

БИОГРАФИЈА ФОТОГРАФА
Милан С. Шимић рођен је у Старој Па-

зови 28.6.1885. године.9 Завршио је четири 
разреда гимназије, а нема помена о неком 
другом, па ни фотографском образовању. 
У погледу народности и вере изјашњавао 
се као Србин, православац,10 а говорио је и 
немачки језик.11 

Није сигурно да је то исти М. Шимић који 
је пре Првог светског рата имао фотограф-
ски атеље у Загребу, на адреси Месничка 7. 
Сачувано је неколико фотографија овог за- 
гребачког аутора, а међу пронађенима су јед-
на која се чува у Државном архиву у Осије-
ку12 и неколико фотографија у приватним 
колекцијама М. Јуришића и М. Алексан-
дрића.13 Уколико би се потврдило да се ради 
о истој личности, то би значило да је Шимић 

9 ИАБ 17017/1942; Фонд ОГБ, списи Општег одељења 
– Отсек за штампу и туризам, кутија 315.

10 ИАБ 7651/1942; Фонд ОГБ, списи Општег одељења 
– Отсек за штампу и туризам, кутија 315.

11 ИАБ 5674/1943; Фонд ОГБ, списи Управног одсека, 
кутија 315.

12 Државни архив у Осијеку, број фонда HR DAOS 
2035, фотографија 2.9;  http://arhinet.arhiv.hr/_
Pages/PdfFile.aspx?Id=2655 

 (приступљено 27.8.2015)
13 Захваљујем М. Јуришићу и М. Александрићу на 

уступљеним подацима и увиду у фотографије, као 
и на помоћи пруженој током овог истраживања.
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као млад фотограф најпре радио у Загребу, 
да би се касније преселио у Београд.14

У колекцији М. Александрића налази 
се фотографија из 1914. године, на којој су 

14 Треба поменути да се у збирци М. Јуришића 
налази и снимак девојке у атељеу, а на 
фотографији је као аутор назначен М. Шимић, 
адреса Штросмајерова улица, Вировитица. 
Електронски доступни извори хрватских би- 
блиотека и сајтова нису дали разултат пре- 
траживања по појмовима „Милан Шимић фо- 
тограф“ или „Шимић фотограф“: http://arhi-
net.arhiv.hr/; https://lib.irb.hr/web/hr/knjiznice/
itemlist/category/34-knjiznice_u_hrvats-
koj.html. Претпоставка је да у још увек 
недигитализованој грађи мора бити података 
о М. Шимићу, фотографу у Загребу, на основу 
чега би највероватније могло да се утврди да 
ли се ради о истој особи.

полазници Богословије у Сремским Кар-
ловцима, школске 1913/14. године. Фо-
тографија је сигнирана у доњем десном 
углу: „М. Шимић, ф, 914.“,15 а то је исти пот-
пис који се и касније среће на Шимићевим 
фотографијама.

Према М. Зековић, „Милан Шимић, 
дворски фотограф“ био је и учесник Првог 
светског рата, ангажован као фотограф у 
Вардарској дивизији.16

15 Колекција М. Александрића.
16 Зековић, Ратни сликари, 37. Ауторка доноси спи- 

скове фотографа по дивизијама, уз напомену да су 
направљени према документима. За потребе овог 
истраживања, претражена су документа Вардарске 
дивизије у Војном архиву. Доступна су била 
четири документа (документа 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 

Слика 1. Зграда на адреси Краља Милана бр. 16 (МГБ, Ур 5013) 
Figure 1 Building, No. 16, Kralja Milana Street (BCM, Ur_5013)
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Убрзо након Првог светског рата, Ми-
лан Шимић је био у Београду и имао ортач-
ки атеље на адреси Краља Милана 16 (сл. 1). 
У Илустрованом листу објављен је оглас 
следеће садржине: „Фотографски Атеље 
/ М. Шимић и  Др, Београд / Краљ-Мила-
нова ул. 16 Теразије / Израђује модерну 
фотографију / Специјалиста за портрете и 
групе.“17

Међутим, у претходном броју Илу-
строваног листа репродукована је фо-
тографија „Учесница првог Југословенског 
женског конгреса, одржаног септембра 
1919. у Београду“, а као аутор потписан је 
„Атеље Шимић и друг, Београд – Теразије“, 
на основу чега се може закључити да је 
Шимић радио у Београду већ у септембру 
1919. године.18 Према потписима у Илу-
строваном листу, исти атеље је био акти-
ван и у марту следеће године.19 Ипак, у јулу 
1921. Шимић је самостално држао атеље. У 
Илустрованом листу, од броја 28 надаље, 
потпис испод фотографија се мења у „Сни-
мак атељеа Шимић, Београд“.20

У истим новинама се наилази и на најра-
нији помен Шимићеве титуле краљевског 
дворског фотографа, и то у вези са фо-
тографијом свечаног дочека краља Алек-

фасцикла 3, кутија 13, Пописник 6) са списковима 
фотографа ангажованих у Вардарској дивизији, у 
којима се не помиње Милан Шимић; постоје и три 
документа (документа 17, 18, фасцикла 3, кутија 13, 
Пописник 6; документ 21, фасцикла 4, кутија 13, 
Пописник 6) која нису била доступна.

17 Оглас објављен у: Илустровани лист, бр. 3, 15. II – 
28. II 1920, 15.

18 Фотографија објављена у: Илустровани лист, бр. 2, 
25. I – 10. II 1920, 9.

19 Фотографија објављена у: Илустровани лист, бр. 
10, 10. III – 17. III 1921, 4.  

20 Фотографија објављена у: Илустровани лист, бр. 
28, 14. VII – 21. VII 1921, 2. 

сандра Карађорђевића у Београду, након 
веридбе са будућом краљицом Маријом. 
Испод фотографије је потпис: „Снимак 
Шимића, Краљевског Дворског фотогра-
фа, Београд.“21 У Илустрованом листу су 
објављиване и Шимићеве фотографије 
са сахране краља Петра,22 венчања краља 
Александра и румунске принцезе Марије,23 
као и са њиховог одмора на Бледу.24 Чини 
се да је Шимић пратио краљевски пар на 
овом путовању, имајући у виду да су све 
објављене фотографије потписане као ње-
гове и да је у неколико бројева оглашавао 
да се у његовом атељеу могу купити фо-
тографије са овог путовања.25 

Сви ови снимци у вези са краљевском 
породицом, као и многи други објавље-
ни у Илустрованом листу 1921. и 1922. 
године,26 и у другим новинама27 током 
треће и четврте деценије XX века, а о чему 
ће бити речи касније, наводе на претпо-
ставку о постојању везе између М. Ши-
мића и краљевске породице. Томе додатно 
доприноси и титула краљевског дворског 

21 Фотографија објављена у: Илустровани лист, бр. 
4, 26. I – 2. II 1922, 1. Из ове хронологије изузет 
је поменути навод М. Зековић, у коме је Шимић 
такође потписан као дворски фотограф, с обзиром 
да није било могуће утврдити извор овог податка.

22 Фотографије објављене у: Илустровани лист, бр. 
36, 8. IХ – 15. IХ 1921, 1, 3.

23 Фотографије објављене у: Илустровани лист, бр. 
25, 15. VI – 22. VI 1922, 1–3. Једна од фотографија са 
венчања касније је штампана у виду разгледнице: 
НБС, Rg 1157.

24 Фотографије објављене у: Илустровани лист, бр. 
31, 3. VIII – 10. VIII 1922, 1, 3.

25 Оглас објављен у: Ibid., 16.
26 Неке од фотографија објављене су у:  Илустровани 

лист, бр. 37, 15. IХ – 22. IХ 1921, 2; Илустровани 
лист, бр. 32, 10. VIII – 17. VIII 1922, 1, 3; Илустровани 
лист, бр. 41, 26. Х – 2. ХI 1922, 2.

27 Службени војни лист, БОН.
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фотографа, коју је Шимић имао, за разли- 
ку од већине савременика.28 Међутим, при- 
рода ове везе није расветљена, а докази о 
њој нису пронађени.

Сачуване су и две варијанте печата који-
ма је Шимић обележавао своје фотогра-
фије: једна, „Милан Шимић, фотограф“, 
писаним словима, ћирилицом (сл. 2), и 
друга, „Милан Шимић – Београд, Краљев. 
Дворски Фотограф“, штампаним словима, 
ћирилицом, са грбом (сл. 3). Може се прет- 
поставити да је након добијања титуле 

28 На пример, Милан Савић, који је имао далеко 
успешнији атеље и много већу продукцију 
фотографија него Шимић, није имао ову титулу. 

краљевског дворског фотографа дошло и 
до промене печата.

Име Милана Шимића појављује се у ад-
ресарима из 1922. и 1924. године, у који-
ма је пописан његов атеље у Београду. 
Током 1922, атеље је и даље био у Улици 
краља Милана 16,29 као и 1924, с тим што 
се од 1924. године потписује као „Кр. Двор. 
фотограф.“30 Исте године Шимић је попи-

29 А. Суворин, ур., „Трговина и Индустрија. Београдска 
Берза – Коморе. Финансијска, Трговачка и 
Индустријска предузећа“, у Цео Београд: адресно-
информациона књига за Београд, Земун и Топчидер 
(Београд, 1922), 62.

30 А. Суворин, ур. „Трговина и Индустрија. Београдска 
Берза – Коморе. Финансијска, Трговачка Индус- 

Слика 2. Печат Милана Шимића, фотографа (колекција М. Јуришића) 
Figure 2 Seal of Milan Šimić, photographer (Collection of M. Jurišić)

Слика 3. Печат Милана Шимића, краљевског дворског фотографа (МГБ, И2/1_1856) 
Figure 3 Seal of Milan Šimić, the royal court photographer (BCM, I2/1_1856)
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сан и у адресару становника Београда, на 
истој адреси, Краља Милана 16, али уз 
његово име стоји скраћеница „слик.“31 Ка- 
сније, у адресарима из 1929, 1930. и 1932. 
године, Шимића нема.32 

Чини се да је Шимић током двадесетих 
година XX века био присутан и активан у 
београдском јавном животу и често фо-
тографисао значајне људе и догађаје. 

У дневном листу Време од 16. јануара 
1924. године, у тексту посвећеном мас-
кенбалу који организују Коло Јахача и Џо-
кеј клуб, наводи се да ће једна просторија 
Официрског дома бити намењена фото- 
графисању које ће обављати „г. Шимић, 
дворски фотограф”.33 Крајем 1926. године 
Шимић је отворио нови атеље, на адреси Те-

тријска и занатлијска предузећа. Банке – Акцио- 
нарска друштва“, у Цео Београд: адресно-информа- 
циона књига за Београд, Земун и Топчидер (Београд, 
1924), 331.

31 А. Суворин, ур. „Адресар становника града 
Београда“, у Цео Београд: адресно-информациона 
књига за Београд, Земун и Топчидер (Београд, 1924), 
585; у Музеју града Београда чува се и један пејзаж 
рађен техником темпере на папиру, инв. бр. У_321, 
чије је ауторство приписано Милану Шимићу. 
Пејзаж је одлуком Општине града Београда 
откупљен 1941. године и није сигниран: Књига 
инвентара Збирке за ликовну и музичку уметност 
до 1950. године. Предмет овог истраживања 
биле су фотографије, па евентуална Шимићева 
сликарска делатност није даље проучавана.

32 Адресар Београд, Земун, Панчево, за индустрију, 
трговину занатство и кућевласнике (Београд, 
1929); Милутин В. Стевановић, Потпун адресар 
јавних установа, трговачких радњи и предузећа 
у  Београду (Београд, 1930); А. М. Марковић, ур. 
Адресар седишта Дунавске бановине Новог Сада 
са нашом престоницом Београдом, Земуном и 
Панчевом (Београд, 1932).

33 „Коло Јахача и Џокеј клуб чине велике припреме за 
своју забаву под маскама“, Време, бр. 745, 16. јануар 
1926, 4.

разије 14.34 У дневном листу Правда огла- 
шава да је „отворио поново најмодернији 
Атеље за израду уметничке фотографије“, 
као и да „ради и увеличава слике у свакој 
боји и величини“.35 Потписује се као „двор-
ски фотограф“. 

Поново се појављује у штампи следеће, 
1927. године, најпре у огласима Службеног 
војног листа, где позива новопроизведене 
официре 52. Класе, који су се сликали са 
краљем Александром, да му се обрате за 
слику, овај пут на адреси Зајечарска 24.36 
И овде је потписан као дворски фотограф. 
Затим се помиње и у дневном листу Време, 
у коме је објављен чланак о путовању Пева-
чког друштва „Станковић“ у Француску,  и 
то као „дворски фотограф г. Шимић“, зајед-
но са другим представницима београдске 
општине који ће пратити Друштво.37

У Завичајном одељењу Библиотеке града 
Београда сачувана је фотографија освећења 
споменика др Арчибалду Рајсу,38 на чијој се 
позадини налази Шимићев печат и која се 
може поуздано датовати у 1931. годину.39

У Адресару подручија Општине града 
Београда за 1933. годину, у другом делу где 
је дат азбучни попис становништва, упи-
сан је „Шимић Милан, фотог., Шуматовач-
ка 122-а“.40 

34 Оглас објављен у: Време, бр. 1885,  6. октобар 1926, 
2; Правда, бр. 284, 17. октобар 1926, 15.

35 Оглас објављен у: Правда, бр. 284,  17. октобар 1926, 15.
36 Оглас објављен у: Службени војни лист, 16. април 

1927, 744.
37 „Певачко Друштво ‘Станковић’ полази 1. маја у 

посету главним градовима Француске“, Време, бр. 
1942, 30. април 1927, 3.

38 Завичајно одељење БГБ, инв. број 1836. 
39 „Откривање споменика др. Рајсу“, БОН бр. 16, 16. 

август 1931, 1072–1074.
40 Адресар подручија Општине града Београда 

(Београд: Југореклам К.Д, 1933), 382. 
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Из наредних година нема података о 
његовом атељеу. То се отприлике покла-
па са његовим ангажовањем као хонорар-
ног чиновника – фотографа у Отсеку за 
штампу и туризам ОГБ-а, које је започето 
19.2.1930. године.41 Током 1943. године, 
Шимић је и даље радио за исти Отсек, у 
истом својству хонорарног фотографа, 
а са супругом је становао на адреси Го- 
сподара Вучића 66.42 Подаци о Шимићу из 
времена након Другог светског рата нису 
пронађени овим истраживањем.

Уочљиво је да је током двадесетих го-
дина Шимић био веома присутан у јавном 
животу Београда, да је имао сопствени 
атеље, да се редовно потписивао и исти-
цао као аутор фотографија и као краљев-
ски дворски фотограф, што је била част и 
признање које, како је већ поменуто, није 
имао сваки фотограф.43 

Током треће деценије XX века, његове фо-
тографије су објављиване и у виду разгледни-
ца, најчешће у Књижарници Рајковића и Ћу-
ковића.44 Према податку који наводе Снежа-
на и Драган Вицић, Шимић је неко време и 
сам издавао разгледнице.45 Његов атеље ба-
вио се и „фотографском репродукцијом“,46 а 
сам Шимић и фотомонтажом.47

41 ИАБ 17017/1942; Фонд ОГБ, списи Општег одељења 
– Отсек за штампу и туризам, кутија 315.

42 Ibid.
43 Debeljković, Stara srpska fotografija, 27.
44 О томе сведоче разгледнице сачуване у Збирци 

за архитектуру и урбанизам – видети каталог 
предмета. 

45 Снежана Вицић и Драган Вицић, Поздрав из 
Београда 1895–1941, књ. 1 (Београд: Атеље Вицић, 
2008), 287.

46 Потпис испод репродукције портрета краља Але- 
ксандра Карађорђевића објављен у: Илустровани 
лист, бр. 34, 25. VIII – 1. IХ 1921, 2.

47 Потпис „Фотомонтажа општин. фотографа г. М. 
Шимића.“ објављен у: БОН – Часопис за комунално-

Након почетка ангажмана у Отсеку за 
штампу и туризам ОГБ-а, све мање се ја-
вљају његови потписи, као и фотографије 
настале у његовом атељеу. Чини се да је 
током четврте деценије XX века постепе-
но одлазио у анонимност и повлачио се 
из јавног живота. Ипак, у том периоду се 
у штампи уз његово име наводило и звање 
општинског фотографа48 или „фотографа 
О.Г.Б. [Општина града Београда]“49

Као што је већ поменуто, потврђено је 
да је током ратних година Шимић радио 
као фотограф у Отсеку за штампу и ту-
ризам ОГБ-а,50 као и да је био једини фо-
тограф који се у овом Отсеку помињао. 
Имајући то у виду, може се претпоставити 
да је био аутор већег броја фотографија 
објављених у БОН-у него што се до сада 
сматрало.

РАДОВИ САЧУВАНИ У ЗБИРЦИ ЗА 
АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

У Збирци за архитектуру и урбанизам 
налази се дванаест фотографија чији је ау-
тор несумњиво Милан Шимић, као и педе-
сет пет разгледница насталих према њего-
вим фотографијама. 

Од дванаест фотографија, једна је от-
купљена током девете деценије XX века 
(Ур 16347), а осталих једанаест преузето 

социјални, привредни и културни живот Београда, 
бр. 1–3, 28. јун 1934, IV. Фотомонтажа Јавне зграде 
Општине града Београда, подигнуте у 1932 и 1933 
години, објављена је на насловној страни.

48 БОН – Часопис за комунално-социјални, привредни 
и културни живот Београда, бр. 1–3, 28. јун 1934, IV.

49 „Освећење Општинске библиотеке и Музеја 11 
јануара 1931. год.“, БОН бр. 2–3, 1. фебруар 1931, 
156–161, 161.

50 ИАБ 17017/1942, ИАБ 7651/1942; Фонд ОГБ, списи 
Општег одељења – Отсек за штампу и туризам, 
кутија 315. 
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је из старог инвентара на основу одлуке 
Музеја града Београда из 1961. године.51 
Ауторство је потврђено или печатом на 
реверсној страни фотографија “МИЛАН 
ШИМИЋ – БЕОГРАД, Краљев двор-
ски фотограф” или сигнатуром у доњем 
десном углу „М. ШИМИЋ“, увек ћирилич-
ним словима. 

На неким фотографијама је сачуван и 
печат: „Фото-архив београдских општин-
ских новина“ (Ур 5067, Ур 5073, Ур 5086), 

51 Књига инвентара Збирке за архитектуру и урба- 
низам.

а осим њих, у БОН-у су репродуковане и 
фотографије са инвентарним бројевима: 
Ур 5072,52 Ур 5073,53 Ур 5088.54 

Фотографије су објављиване током 
четврте деценије XX века, у време Шимиће-
вог ангажмана у Отсеку за штампу и тури-

52 Фотографија објављена у: БОН, бр. 2–3, 1. фебруар 
1931, 4.

53 Фотографија објављена у: БОН, бр. 13, 25. јун 1930, 13.
54 Фотографија објављена у: БОН, бр. 20, 15. октобар 

1931, насловна страна; фотографија објављена у: 
БОН – Часопис за комунално-социјални, привредни 
и културни живот Београда, бр. 10–11, 1. октобар 
1936, 66.

Слика 4. Улица кнеза Милоша (МГБ, Ур 5073)
Figure 4 Kneza Miloša Street (BCM, Ur_5073)
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зам ОГБ-а, и то у више наврата у оквиру 
текстова, затим у рубрици Стари и Нови 
Београд, а неретко и на насловној страни.55 
Као што је већ поменуто, Шимић најверова-
тније није био потписиван као аутор сваке 
фотографије и његов допринос илустро-
вању БОН-а можда је био много већи него 
што се то закључује на основу оригиналних 
фотографија сачуваних у Збирци за архи-
тектуру и урбанизам. На овим фотографија-

55 Неки примери објављених фотографија: БОН, 
бр. 15, 1. август 1930, 4,  фотографија потписана 
као „репродукција снимка дворског фотографа 
г. Шимића.“; БОН, бр. 23–24, 15. децембар 1930, 3, 
4, фотографије потписане као „снимак дворског 
фотографа г. М. Шимића,“ односно „снимак г. М. 
Шимића.“

ма су: Краљ капија са спомеником „Побед-
ник“, Улица кнеза Милоша (сл. 4), Споменик 
кнезу Михаилу, Панорама Београда, Сиро-
тињско двориште у Добрачиној 57,56 Улица 
цара Лазара, Скадарска улица, Дечанска 
улица и Босанска улица. Улица кнеза Ми-
лоша појављује се на чак три фотографије, 
а сваки пут се истичу нове грађевине на 
углу са Немањином улицом: Генералштаб,  
Министарство финансија и Министарство 
шума и руда, пољопривреде и вода.

Дванаеста фотографија (инв. бр. Ур 
16347) је откупљена 1987. године.57 На њој 

56 Zlata Vuksanović Macura, Život na ivici: stanovanje 
sirotinje u Beogradu 1919–1940 (Beograd: Orionart, 
2012), 173.

57 Књига инвентара Збирке за архитектуру и урбани- 

Слика 5. Капија Карла VI (МГБ, Ур 16347)
Figure 5 Gate of Charles VI (BCM, Ur_16347)



117

ФОТОГРАФ МИЛАН ШИМИЋ: ПРИЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈИ БИОГРАФИЈЕ И ОПУСА

је снимљена капија Карла VI (сл. 5), и то је 
једина фотографија у Збирци на којој се 
налази печат са фирмом и грбом, писан 
ћирилицом “МИЛАН ШИМИЋ – БЕО-
ГРАД, Краљев дворски фотограф”.58

Све фотографије представљају моти-
ве из Београда, што не чуди ако се има у 
виду устројство Збирке за архитектуру и 
урбанизам. Уочљиво је да су на њима сни-
мљени репрезентативни делови града, као 
и грађевине које су углавном подигнуте за 
потребе смештања државних институција. 
На фотографијама је веома присутан кон-
траст између онога што је перципирано 
као стари и као нови Београд (сл. 6), што је 
највероватније било у вези са већ помиња-
ном рубриком у БОН-у. Чест је и мотив си-
ротињских насеља, опет у директној вези 
са серијом чланака који су тридесетих 
година XX века објављивани у БОН-у, а у 
којима се расправљало о проблемима си-
ротињских и нехигијенских насеља.59 

Прва серија разгледница се у Србији 
појавила 1895. године, у издању књижа-
ре Велимира Валожића. Врло брзо је ра- 
згледница постала веома присутан начин 
комуникације.60 Написано је више радова 
о њима, и то с различитих становишта.61 

зам; Улазна књига Музеја града Београда, књ. 2.
58 Истоветни печат је и на фотографији у Збирци за 

историју Београда 1918–1934, инв.бр. И2/1_1856.
59 Неки од бројева БОН-а у којима су објављивани 

ови текстови су: БОН, бр. 7–8, 1. август 1933; БОН, 
бр. 3, 1. март 1935; БОН, бр. 6, 1. јун 1935; БОН, бр. 9, 
1. септембар 1935; БОН, бр. 6–7, 1. јун 1936.

60 Јелена Пераћ, Разгледнице у Србији 1895–1914 
(Београд: МПУ, 2009), 11. У даљем тексту (Пераћ, 
Разгледнице у Србији).

61 Подаци о историјату разгледница у Србији, 
издавачима, техникама штампе и типологији у: Ibid., 
7–17; Шкаламера, Београдске разгледнице, 116–119; 
Debeljković, Stara srpska fotografija, 47–49.

У некима од њих се појављује и типоло-
гија разгледница према аверсној страни, а 
разни аутори предлажу донекле другачију 
категоризацију. Међутим, сви се слажу у 
погледу типа такозваних топографских 
разгледница, на којима су представљени 
делови, панораме и ведуте градова, пар-
кови, појединачне грађевине, улице итд.62 

62 Пераћ, Разгледнице у Србији, 25; Шкаламера, 

Слика 6. Улица цара Лазара (МГБ, Ур 5076) 
Figure 6 Cara Lazara Street (BCM, Ur_5076) 
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Oвој категорији припадају и разгледнице 
(сл. 7) које се чувају у Збирци за архитекту-
ру и урбанизам. Осим овакве типологије, 
Ж. Шкаламера их и хронолошки разврс-
тава, па оне које су тема овог рада спадају 
у трећу групу, коју је Шкаламера сврстао 
у период „свестраног и највишег успона 
илустрованих поштанских карата између 
1919. и 1929. године.“63 

Исти аутор расправља и о проблему опи- 
сивања разгледница, о понављању мотива 
код различитих издавача и у различитим 
серијама, као и о исправној методологији 

Београдске разгледнице, 121; Debeljković, Stara srpska 
fotografija, 47.

63 Шкаламера, Београдске разгледнице, 127.

описивања и навођења.64 И у Збирци за 
архитектуру и урбанизам постоји велики 
број практично истоветних разгледница 
– исти мотиви у оквиру различитих се-
рија истих или различитих издавача. Због 
прегледности, а и у оквиру контекста овог 
рада, чија је примарна тема фотографска 
делатност М. Шимића, биће представље-
на, у тексту и у каталогу, само по једна ра- 
згледница са истим мотивом.65 

Разгледнице су за Збирку набављане од 
шесте до девете деценије XX века: већина 

64 Ibid., 128.
65 У каталогу је заступљена само по једна разгледни-

ца за сваки мотив, она за коју је утврђено да је 
најраније писана, док су за остале са истим моти-
вом наведени њихови инвентарни бројеви.

Слика 7. Краља Милана улица (МГБ, Ур 1116)
Figure 7 Kralja Milana Street (BCM, Ur_1116)
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је откупљена од приватних лица, неке су 
преузете из ранијих инвентара (Ур 1772, Ур 
1782, Ур 1821, Ур 2010), три су добијене на 
поклон (Ур 869, Ур  14918, Ур 16275), а једна 
разменом за разгледницу која је постојала у 
дупликату (Ур 7565).66 Скоро све разгледни-
це, осим две које је издала Уметничка гале-
рија (Ур 6565, Ур 15115), издање су књижаре 
Рајковића и Ћуковића.67 

66 Књига инвентара Збирке за архитектуру и урбанизам; 
Улазна књига Музеја града Београда, бр. 2.

67 У време када је Шимић имао атеље у Улици 
краља Милана 16,  на истој адреси налазила се и 
књижара Рајковића и Ћуковића: А. Суворин, ур. 
„Трговина и Индустрија. Београдска Берза – Коморе. 
Финансијска, Трговачка и Индустријска предузећа“, 
у Цео Београд: адресно-информациона књига за 
Београд, Земун и Топчидер (Београд, 1922), 32. Треба 

Разгледнице (сл. 8) су настајале током 
треће деценије XX века, прецизније поче-
тком двадесетих година, углавном између 
1920. и 1924. Уочљиво је да је на некима 
Шимић потписан као „фотограф“, а на дру-
гима као „краљ. дворски фотограф“. И овде 
се може претпоставити да се потпис мења 
од тренутка добијања титуле. На већини 
разгледница, али не на свим, Шимић је пот-
писан на реверсу. Ауторство за разгледни-

поменути и да се у колекцији М. Јуришића налази 
једна разгледница штампана према ретушираној 
фотографији Милана Шимића, коју је издао Љ. Палер. 
Ова Шимићева фотографија, потписана као „Црква 
Св. Марка са задругом Поштанске штедионице у 
Београду (фото: Шимић)“ објављена је у: Недељне 
илустрације, бр. 36, 4. IX 1938, 5.

Слика 8. Југословенска банка (МГБ, Ур 1772)
Figure 8 Yugoslav Bank (BCM, Ur_1772)
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це на којима нема потписа установљено је 
тако што су две (Ур 14918, Ур 2010) штам-
пане према оригиналним фотографијама са 
Шимићевим печатом на реверсу, које су са-
чуване у колекцији М. Јуришића, док чети-
ри разгледнице са истим мотивом постоје 
и у другим серијама, али је у овим серија-
ма потписан као аутор. Од тога су две (Ур 
545, Ур 6864)  идентификоване према ра- 
згледницама у колекцији М. Јуришића, а 
две (Ур 1782, Ур 6973) према разгледницама 
у Збирци за архитектуру и урбанизам.

Као аутора фотографија по којима су 
штампане разгледнице, Шимића помиње 
и Ж. Шкаламера, наводећи га као једног од 
двојице по имену познатих фотографа из 
периода између Првог и Другог светског 

рата. Његову активност датира у време 
око 1925. године.68

На разгледницама се појављује дваде-
сет пет различитих мотива: Извозна Бан-
ка, Савско пристаниште, Стари двор, 
Нови двор, Поенкареова улица са другом 
Гимназијом и „Политиком“, Тркалиште 
(Целокупан изглед), Југословенска банка, 
Краља Милана улица (два мотива), Тера-
зије, Панорама са савске обале, Прашка 
Кредитна и Земаљска банка, Универзи-
тет, Савско пристаниште, Управа Фон-
дова, Изглед Калемегдана, Изглед са Саве 

68 Шкаламера, Београдске разгледнице, 133. Аутор не 
наводи извор за овај податак, али се може претпо-
ставити да га је преузео са самих разгледница, што 
је примењивано и у овом раду.

Слика 9. Изглед са Саве (МГБ, Ур 7565)
Figure 9 A view from the Sava River (BCM, Ur_7565)
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(сл. 9), Краља Петра улица, Стари и Нови 
универзитет, Хотел „Москва“ (сл. 10), 
Академија наука, Хотел „Бристол“, Ста-
ри и Нови двор, Хотел Палас, Хотел Пе- 
троград. 

На основу мотива, као што је помену-
то, ови предмети спадају у топографске 
разгледнице и на њима се налазе снимци 
репрезентативних грађевина, неких од 
главних београдских улица и тргова, за-
тим панорама, паркова и хотела. О сим-
болици изабраних мотива пише Јелена 
Пераћ, наводећи да је на разгледницама 
приказан „развој и нови изглед урбаног 
простора... најлепше и најуређеније улице 

и тргови“ (сл. 11).69 Она пише и о предста-
вама грађевина у којима су се налазиле 
државне институције, а које су заузимале 
„битно место у симболичкој топографији 
града,“70 двора као централног места и по-
литичког и јавног живота (сл. 12), а исто-
времено и као репрезентације династије 
и државе, образовних установа (сл. 13), 
које се појављују са повећаним значајем 
образовања, хотела и кафана, чије слике 
постају све чешће са развојем туризма.71 
И Ж. Шкаламера истиче да су ове разглед-
нице значајне јер су на њима забележене 
многе промене „у времену најдинамичније 

69 Пераћ, Разгледнице у Србији, 51.
70 Ibid., 55.
71 Ibid., 62–71.

Слика 10. Хотел „Москва“ (МГБ, Ур 15437) 
Figure 10 Moskva Hotel (BCM, Ur_15437) 
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Слика 11. Управа фондова (МГБ, Ур 6898)
Figure 11 Mortgage Bank (BCM, Ur_6898)

Слика 12. Нови двор (МГБ, Ур 15115) 
Figure 12 New Royal Court (BCM, Ur_15115)  
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изградње града у доба економског полета 
између 1923. и 1929. године“.72 Таква ту-
мачења, већ је речено, можемо примени-
ти и на фотографије, на којима су мотиви 
веома слични онима који се појављују на 
разгледницама, а најчешће илуструју из-
градњу града, нове велелепне грађевине, 
контраст старог и новог.

Након свега што је у овом раду изнето 
и на основу података сакупљених током 
истраживања, намеће се закључак да је 
фотограф Милан Шимић неосновано из-
остављен из историје српске фотографије. 
Свакако би било потребно да се рекон-
струише његова биографија пре доласка у 

72 Шкаламера, Београдске разгледнице, 144.

Београд  и да се, ако је могуће, установи 
где је и од кога је учио фотографски занат. 
Такође би требало доћи и до података о 
његовом могућем учешћу у Првом свет-
ском рату и о постојању и, евентуално, о 
природи односа између њега и краљевске 
породице Карађорђевић. Све су то питања 
која су се наметнула током истраживања, 
али одговори још увек нису пронађени.

Сви до сада сакупљени подаци указују 
на веома активног и плодног аутора: вели-
ки број објављених фотографија у оновре-
меним часописима, најпре ортачки, а за-
тим сопствени атеље, неко време, чини се, 
редовна сарадња са Књижаром Рајковића 
и Ћуковића, титула краљевског дворског 
фотографа и ангажман у Отсеку за штам-

Слика 13. Београд: Универзитет (МГБ, Ур 6565)
Figure 13 Belgrade: University (BCM, Ur_6565)
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пу и туризам ОГБ-а у трајању од најмање 
четрнаест година.

Може се закључити да је Шимић заиста 
био аутор далеко већег броја фотографија 
него што је познато, а што се првенствено 
односи на фотографије објављиване у Бео-
градским општинским новинама почевши 
од 1930. године.

Посебно треба скренути пажњу на то 
да представљени фонд фотографија и ра- 
згледница много више илуструје концеп-
цију Збирке за архитектуру и урбанизам, 
него целокупну фотографску делатност 
Милана Шимића. Наиме, како је сам навео 
у једном од првих огласа који је објавио 
по отварању атељеа, себе је превасходно 
доживљавао као портретисту. Чини се да 
га је живот ипак одвео другим путем и да 

су у његовом фотографском опусу мно-
го присутнији снимци ведута и панорама 
градова, као и репортерски снимци са де-
шавања везаних за краљевску породицу и 
Општину града Београда, што је неминов-
но било условљено његовим радом на из-
давању разгледница, титулом краљевског 
дворског фотографа, као и ангажманом 
као хонорарног чиновника – фотографа у 
Отсеку за штампу и туризам ОГБ-а. 

Као што је на почетку већ речено, 
превасходни циљ аутора овог рада био је 
да се, приказом фотографија и разгледни-
ца из Збирке за архитектуру и урбанизам 
и навођењем других прикупљених инфор-
мација, скрене пажња на овог фотографа 
и, чини се, нимало скроман опус који је за 
собом оставио. 
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КАТАЛОГ 

ФОТОГРАФИЈЕ

1. Капија Карла VI (сл. 5)

Време настанка: око 1930.

Димензије: 16,7 х 10,8 cm

Инв. број Ур 16347

Калемегдан, капија Карла VI у Доњем граду, 

подигнута 1736. године у барокном стилу. Десно 

од капије и кроз капију виде се приземне грађе-

вине, које више не постоје. У доњем левом углу 

је натпис изведен тушем, ћирилицом „ТРИЈУМ-

ФАЛНА КАПИЈА У ДОЊЕМ ГРАДУ (1717–1739)“.

Позади печат са фирмом и грбом, ћирили-

цом: „МИЛАН ШИМИЋ – БЕОГРАД, Краљев двор-

ски фотограф“.

2. Улица Кнеза Милоша

Време настанка: око 1930.

Димензије: 28,6 х 28,7 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић.

Инв. број Ур 5090

Улица кнеза Милоша. Лево је зграда Гене-

ралштаба, а десно Министарство финансија и 

Министарство шума и руда, пољопривреде и 

вода. Ниже, у даљини су зграде у Улици кнеза 

Милоша. Каширана на картону.

3. СпоМениК КнезУ МихаилУ

Време настанка: 1931–1935.

Димензије: 28,6 х 38,6 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић.

Инв. број Ур 5089

Споменик кнезу Михаилу на Позоришном 

тргу. У првом плану су споменик и, испред њега, 

улична светиљка. С десне стране је зграда Упра-

ве фондова, а с леве трамвај и палата „Риунио-

не“. Каширана на картону.

4. панораМа Београда

Време настанка: око 1930.

Димензије: 28,7 х 38,8 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић.

Инв. број Ур 5088

У првом плану су зграде Државног савета и 

Главне контроле, Генералштаба и Министарства 

финансија. У позадини су Вазнесењска црква и 

зграде дуж Улице краља Милана. Сасвим лево, у 

позадини, је купола Новог двора. Каширана на 

картону.
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5. Улица Кнеза Милоша

Време настанка: око 1930.

Димензије: 17 х 23 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић. 

У доњем левом углу печат: Фото-архив Београд-

ских општинских новина. 

Инв. број Ур 5086

Поглед са зграде Министарства шума и руда, 

пољопривреде и вода на зграде Министарства 

финансија, Генералштаба и Министарства вој- 

ске. Каширана на картону.

6. СиротињСКо двориште У доБрачиној 57

Време настанка: око 1930.

Димензије: 28,6 х 38,6 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић.

Инв. број Ур 5079

Сиротињско двориште са дрвеним страћа-

рама лево и десно од пролаза. Оваква дво-

ришта била су уобичајена у београдским сиро-

тињским насељима у периоду између Првог и 

Другог светског рата. Каширана на картону.

7. Улица цара лазара (сл. 6) 

Време настанка: око 1930.

Димензије: 28,7 х 38,7 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић.

Инв. број Ур 5076

Улица цара Лазара, у правцу Топличиног 

венца. На левој страни су зграде турско-бал-

канске архитектуре, а на десној вишеспратница 

на углу са Грачаничком улицом, која илуструје 

нове стилове градње у престоници. Посебно је 

наглашен контраст између старог и новог. Ка-

ширана на картону.

8. СКадарСКа Улица

Време настанка: око 1930.

Димензије: 28 х 38,8 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић.

Инв. број Ур 5075

Скадарска улица од Улице Југовића према 

Кнез Милетиној улици (данас Булевaр деспота 

Стефана), непарна страна. Почетак улице са кал-

дрмом и страћарама је у првом плану. У поза-

дини се виде вишеспратнице у Кнез Милетиној 

улици, које и данас постоје на бројевима 1 и 3, а 

између њих димњак Бајлонијеве пиваре. Каши-

рана на картону.
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9. дечанСКа Улица

Време настанка: око 1930.

Димензије: 28,7 х 39 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић.

Инв. број Ур 5074

Угао улица Дечанске и Влајковићеве, према 

Поенкареовој улици (данас Македонска). У пр-

вом плану су двоја кола на коњску вучу и при-

земна зграда са натписом „Мелкарница“, на којој 

се може прочитати и адреса – Влајковићева бр. 

1. У даљини је низ приземних и спратних зграда 

у Дечанској, а у десном углу се види део Панђе-

лине куће. Каширана на картону.

10. Улица Кнеза Милоша (сл. 4) 

Време настанка: око 1930.

Димензије: 17 х 22,6 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић. 

У левом углу печат: Фото-архив Београдских 

општинских новина.  

Инв. број Ур 5073

Поглед са зграде Генералштаба на угао Не-

мањине улице и зграде Министарства финан-

сија и Министарства шума и руда, пољопривре-

де и вода. У првом плану су фасадана скулпту-

ра на згради Генералштаба и скулптура Војник 

убија жену и себе. Каширана на картону.

11. БоСанСКа Улица

Време настанка: око 1930.

Димензије: 16 х 23 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић.

Инв. број Ур 5072

Босанска улица (данас Гаврила Принципа) 

снимљена са угла са Загребачком улицом (да-

нас Коче Поповића). У првом плану су две ста-

ре једноспратне зграде у стилу турско-балкан-

ске архитектуре, које више не постоје, тада на 

бројевима 17 и 19, са капијама између. Сасвим 

лево је вишеспратница, која и данас постоји на 

броју 13. Каширана на картону.

12. КалеМегдан

Време настанка: око 1930.

Димензије: 17 х 23 cm

Сигнирано доле десно, ћирилицом: М. Шимић. 

У левом углу печат: Фото-архив Београдских 

општинских новина.  

Инв. број Ур 5067
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У првом плану су Краљ капија и прилазни 

мост. Изнад бедема се види Победник. Кашира-

на на картону.

РАЗГЛЕДНИЦЕ

13. извозна БанКа

Време писања: недатирана

Димензије: 12 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 526; исти мотив и на: Ур 535, Ур 

1776.

Коларчева улица, у првом плану је зграда 

Извозне банке. Преко пута  су приземне згра-

де и део кафане „Албанија“, а у даљини је зграда 

Народног позоришта. Колорисана.

14. теразије

Време писања: 8.3.1924.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 14918; исти мотив и на: Ур 1118, Ур 

1119, Ур 1120. 

Теразије са хотелом „Москва“ у првом плану. 

У продужетку је Улица краља Милана, а у даљи-

ни су кровови Старог и Новог двора.

15. нови двор (сл. 12)

Време писања: 10.7.1923.

Димензије: 13,8 х 8,8 cm

Издавач: Уметничка галерија

Инв. број Ур 15115; исти мотив и на: Ур 538, Ур 

15629.

Панорамски снимак, поглед дуж Улице 

краља Милана од „Лондона“ према Теразијама. 

На углу са Крунском улицом (данас Андрићев 

венац) су празан плац, на коме је касније из-

грађена вишеспратница М. Савчића, и зграда 

Новог двора, а иза ње је Стари двор. 
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16.  поенКареова Улица Са дрУгоМ гиМназијоМ и 
„политиКоМ“

Време писања: 7.10.1925.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 1782; исти мотив и на: Ур 8456.

У првом плану су трамвај и људи на улици. 

Иза њих доминирају зграде „Политике“, са нат-

писом, и Друге мушке гимназије. 

17. СавСКо приСтаниште

Време писања: недатирана

Димензије: 12 х 9 cm

Издавач: није наведен

Инв. број Ур 545.

Београд снимљен са леве обале Саве: на 

реци су три брода, а у позадини је панорама 

града, којом доминира торањ Саборне цркве. 

Колорисана.

18. трКалиште / целоКУпан изглед

Време писања: 19.2.1924.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижарница Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 14927; исти мотив и на: Ур 1031, Ур 

13990.

Панорама Београда снимљена са савске обале. 

У првом плану је велика зелена површина, трка-

лиште. У десном углу су фудбалски го и група људи 

испред њега. У другом плану се истичу зграде хо-

тела „Москва“, Старог и Новог двора. Колорисана.

19. Краља Милана Улица (сл. 7)

Време писања: 25.11.1922.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижарница Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 1116; исти мотив и на: Ур 6563.

Теразије. У првом плану су трамвај и, са десне 

стране, хотел „Москва“. У даљини су зграде у Ули-

ци краља Милана. Колорисана.

20. Стари двор

Време писања: 2.1.1923.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижарница Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 1963; исти мотив и на: Ур 14975, Ур 

15111.

Стари двор. Поглед из парка на бочну и 

задњу фасаду. У првом плану су две велике кро-
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шње, у позадини су Сава и приземне и једно- 

спратне зграде преко пута Двора. Колорисана.

21. јУгоСловенСКа БанКа (сл. 8)

Време писања: (?). 8.1925.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 1772.

Зграда Југословенске банке у Коларчевој ули-

ци, лево од ње је пивница „Коларац“. Колорисана.

22. Краља Милана Улица

Време писања: 1928.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 1821; исти мотив и на: Ур 1265.

Улица краља Милана од Улице кнеза Ми-

лоша према Славији. У првом плану је зграда 

Јадранско-подунавске банке. Колорисана.

 

23. прашКа Кредитна и зеМаљСКа БанКа 

Време писања: 22.12.1924.

Димензије: 13,8 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 1939; исти мотив и на: Ур 6890, Ур 

15663.

Зграда Прашке кредитне и земаљске банке 

на углу улица Кнeза Михаила и Сремске.

24. Београд: Универзитет (сл. 13)

Време писања: 30.7.1923.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Уметничка галерија

Инв. број Ур 6565.

Узун-Миркова улица, према Калемегдану. Виде 

се зграде хотела „Империал“, Старог универзитета 

и Новог универзитета, која је још увек под скелама. 
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25. СавСКо приСтаниште

Време писања: недатирана

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: није наведен

Инв. број Ур 6864.

Десна обала Саве са укотвљеним бродови-

ма. У првом плану су зграде уз реку, у позадини 

доминира торањ Саборне цркве.

26. Управа фондова (сл. 11)

Време писања: 10.5.1923.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижарница Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 6898.

Зграда Управе фондова, испред које је спо-

меник кнезу Михаилу. Неколико људи је на тргу 

и улици, и трамвај са десне стране. Колорисана.

27. СавСКо приСтаниште

Време писања: 6.10.1924.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур  6973; исти мотив и на: Ур 14462, Ур 

15650.

Панорамски снимак пристаништа, са шле-

пом и укотвљеним бродовима. У позадини, 

с леве стране, виде се Земун и Велико ратно 

острво, а са десне Београдска тврђава. 

28. изглед КалеМегдана

Време писања: 18.8.1922.

Димензије: 13,8 х 8,8 cm

Издавач: Књижарница Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 16275.

Калемегдански парк. У првом плану је човек 

који седи на клупи, а у позадини су зеленило и 

две бисте. Колорисана.

29. изглед Са Саве (сл. 9)

Време писања: 3.6.1923.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижарница Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 7565.

Сава и Карађорђева улица снимљене са 

Калемегдана. Виде се укотвљени бродови на 

Савском пристаништу и зграда Капетаније у Ка-

рађорђевој улици. Колорисана.
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30. Краља петра Улица

Време писања: 16.8.1923.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижарница Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 12606.

Улица краља Петра од Улице кнеза Михаила 

према Узун-Мирковој. С леве стране је неколи-

ко зграда, које данас не постоје. Колорисана.

31. Стари и нови Универзитет 

Време писања: 28.9.1924.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 2010; исти мотив и на: Ур 2011.

Зграде Старог и Новог универзитета, у пр-

вом плану су трамвај и људи на улици.

32. хотел „МоСКва“ (сл. 10)

Време писања: (?).7.1922.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижарница Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 15437; исти мотив и на: Ур 1141, Ур 

1142, Ур 1143.

Теразије са хотелом „Москва“ у првом плану. 

Десно је зграда апотекара М. Викторовића, под 

скелама током обнове након Првог светског 

рата, а лево стара зграда хотела „Балкан“. Коло-

рисана.

33. хотел „БриСтол“

Време писања: 19.6.1925.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 869; исти мотив и на: Ур 14486, Ур 

14896.

На левој страни доминира зграда хотела 

„Бристол“. Десно је Карађорђева улица, којом 

иде трамвај. Људи стоје на тротоару испред хо-

тела.

34. аКадеМија наУКа 

Време писања: 14.2.1928.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 7037; исти мотив и на: Ур 1218, Ур 1385.

Зграда Српске краљевске академије сни-

мљена из Чика-Љубине улице. Иза зграде Ака-

демије види се кућа Ј. Панђеле, док су у првом 

плану аутомобил и људи на улици. Колорисана.
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35. Стари и нови двор

Време писања: 21.9.1926.

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 15099; исти мотив и на: Ур 8457, Ур 

13756, Ур 14968.

Улица краља Милана према Теразијама. На 

десној страни су зграде Старог и Новог двора. 

Виде се трамваји и мноштво људи на улици.

36. хотел палаС

Време писања: недатирана

Димензије: 14 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 1029.

Хотел „Палас“ снимљен из улице Вука Ка-

раџића, убрзо након што је отворен 1923. годи-

не. На десној страни је зграда на углу Чубрине и 

Топличиног венца. Колорисана.

37. хотел петроград

Време писања: недатирана

Димензије: 12 х 9 cm

Издавач: Књижара Рајковића и Ћуковића

Инв. број Ур 541; исти мотив и на: Ур 6571.

Хотел „Петроград“ снимљен из парка преко 

пута, тако да се види његова главна фасада. Ко-

лорисана.



АНГЕЛИНА Ж. БАНКОВИЋ

134

ИЗВОРИ

БОН, бр. 13, 25. јун 1930.

БОН, бр. 15, 1. август 1930.

БОН, бр. 23–24, 15. децембар 1930. 

БОН, бр. 2–3, 1. фебруар 1931.

БОН, бр. 16, 16. август 1931.

БОН, бр. 20, 15. октобар 1931.

БОН – Часопис за комунално-социјални, привредни и културни живот Београда, бр. 1–3,  

28. јун 1934.

БОН – Часопис за комунално-социјални, привредни и културни живот Београда, бр. 

10–11, 1. октобар 1936. 

ВА, Пописник 6, кутија 13, фасцикла 3, документа: 15/1, 15/2, 15/3, 15/4.

Време, бр. 745, 16. јануар 1924. 

Време, бр. 1885,  6. октобар 1926.

Време, бр. 1942, 30. април 1927. 

Илустровани лист, бр. 2, 25. I – 10. II 1920.

Илустровани лист, бр. 3, 15. II – 28. II 1920.

Илустровани лист, бр. 10, 10. III – 17. III 1921.

Илустровани лист, бр. 28, 14. VII – 21. VII 1921. 

Илустровани лист, бр. 34, 25. VIII – 1. IХ 1921, 2.

Илустровани лист, бр. 36, 8. IХ – 15. IХ 1921.

Илустровани лист, бр. 37, 15. IХ – 22. IХ 1921. 

Илустровани лист, бр. 4, 26. I – 2. II 1922.

Илустровани лист, бр. 25, 15. VI – 22. VI 1922.

Илустровани лист, бр. 31, 3. VIII – 10. VIII 1922.

Илустровани лист, бр. 32, 10. VIII – 17. VIII 1922. 

Илустровани лист, бр. 41, 26. Х – 2. ХI 1922.

Инвентар помоћне збирке МГБ, књига 1.

ИАБ, Фонд ОГБ, кутија 315, списи Општег одељења – Отсек за штампу и туризам, доку-

мента: ИАБ 17017/1942, ИАБ 7651/1942.



135

ФОТОГРАФ МИЛАН ШИМИЋ: ПРИЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈИ БИОГРАФИЈЕ И ОПУСА

ИАБ, Фонд ОГБ, кутија 315, списи Управног одсека, документ ИАБ 5674/1943.

Књига инвентара Збирке за архитектуру и урбанизам, МГБ.

Правда, бр. 284, 17. октобар 1926.

Службени војни лист, бр. 16, 16. април 1927.

Улазна књига МГБ, књига 2.
 
БИБЛИОГРАФИЈА

Адресар Београд, Земун, Панчево, за индустрију, трговину занатство и кућевласнике. 
Београд, 1929. 

Адресар подручија Општине града Београда. Београд: Југореклам К.Д., 1933. 
 
Вицић, Снежана и Драган Вицић
 Поздрав из Београда 1895–1941, књ. 1. Београд: Атеље Вицић, 2008.
 
Вицић, Снежана и Драган Вицић
 Поздрав из Београда 1895–1941, књ. 2. Београд: Атеље Вицић, 2008.

Vuksanović Macura, Zlata 
Život na ivici: stanovanje sirotinje u Beogradu 1919–1940. Beograd: Orionart, 2012.

Debeljković, Branibor 
Stara srpska fotografija. Beograd: MPU, MGB, 1977.

Дебељковић, Бранибор
Стара српска фотографија. Београд: НБС, 2005.

Ђорђевић, Миодраг и др. 
Фотографија код Срба 1839–1989. Београд: САНУ, 1991.

Ђуза, Петар 
„Лица, догађаји, предели“. У Стара српска фотографија Косова и Метохије. ур. Ђуза, 
Петар. Приштина: Институт за проучавање културе Срба, Хрвата, Црногораца и Му- 
слимана, 1992.

Ђурић-Замоло, Дивна 
„Одељење за урбанистички развој“. У 70 година Музеја града Београда, ур. Стаменковић, 
Јелица. Београд: МГБ, 1973.



АНГЕЛИНА Ж. БАНКОВИЋ

136

Žilić Vincetić, Erika 
Analitički inventar. Zbirka fotografija 1865–1972. Državni arhivu u Osijeku: Osijek 2011. 
http://arhinet.arhiv.hr/_Pages/PdfFile.aspx?Id=2655 (приступљено 27.8.2015). 

Зековић, Марина
Ратни сликари, фотографи аматери и дописници фотографи у српској војсци 1914–
1918. Београд: Војни музеј, 2001.

„Коло Јахача и Џокеј клуб чине велике припреме за своју забаву под маскама“. Време, 16. 
јануар 1926.

Малић, Горан 
Летопис српске фотографије 1839–2008. Београд: Фотограм, 2009.

Марковић, А. М., ур. 
Адресар седишта Дунавске бановине Новог Сада са нашом престоницом Београдом, Зе-
муном и Панчевом. Београд, 1932.

„Освећење Општинске библиотеке и Музеја 11 јануара 1931. год.“. БОН, бр. 2–3, 1. фебру-
ар 1931.

„Откривање споменика др. Рајсу“. БОН, бр. 16, 16. август 1931.

„Певачко Друштво „Станковић“ полази 1. маја у посету главним градовима Француске“. 
Време,  30. април 1927.

Пераћ, Јелена
 Разгледнице у Србији 1895–1914. Београд: МПУ, 2009.

Перишић, Никола
 „Фонд фотографија у Завичајном одељењу Библиотеке града Београда.“ ГГБ LVII–LVIII 
(2001): 163–185.

Стевановић, Милутин В. 
Потпун адресар јавних установа, трговачких радњи и предузећа у  Београду. Београд, 
1930. 

 Суворин, А., ур.
„Трговина и Индустрија. Београдска Берза – Коморе. Финансијска, Трговачка и Инду- 
стријска предузећа“. У Цео Београд: адресно-информациона књига за Београд, Земун и 
Топчидер. Београд, 1922.



137

ФОТОГРАФ МИЛАН ШИМИЋ: ПРИЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈИ БИОГРАФИЈЕ И ОПУСА

Суворин, А., ур. 
„Адресар становника града Београда“. У Цео Београд: адресно-информациона књига за 
Београд, Земун и Топчидер. Београд, 1924.

Суворин, А., ур. 
„Трговина и Индустрија. Београдска Берза – Коморе. Финансијска, Трговачка, Инду- 
стријска и занатлијска предузећа. Банке – Акционарска друштва“. У Цео Београд: адрес-
но-информациона књига за Београд, Земун и Топчидер. Београд, 1924.

Тодић, Миланка
 Историја српске фотографије 1839–1940. Београд: МПУ, 2010. 

Шкаламера, Жељко
„Београдске разгледнице 1896–1941“. ГГБ ХХХ (1983): 113–149. 

Оригиналан научни рад
Предат: 1. 10. 2015.
Прихваћен: 8. 12. 2015.



АНГЕЛИНА Ж. БАНКОВИЋ

138

PHOTOGRAPHER MILAN ŠIMIĆ: A CONTRIBUTION TO THE RECONSTRUCTION 
OF HIS LIFE AND WORK

SUMMARY

The paper deals with the photography of Milan Šimić and his photographs from the 
Collection of Architecture and Urban Planning of the Belgrade City Museum. Although he was 
a prolific photographer who had the title of the royal court photographer and, subsequently 
that of the municipal photographer, Šimić is almost completely absent from historical studies 
on Serbian photography.

The earliest reference to his work in Belgrade dates from 1919, when he shared a studio 
with his partner at Terazije, at No. 16 Kralja Milana Street. Already in 1921, Šimić had his 
own studio, also located at Terazije. The same year, a photo of King Aleksandar Karađorđević 
signed by Šimić as the royal court photographer appeared in the weekly magazine Ilustrovani 
list. Later that year, Šimić also photographed the funeral of King Petar Karađorđević, whereas 
the next year, in 1922, he photographed the wedding of King Aleksandar Karađorđević and 
Princess of Romania, Maria Hohenzollern. In the 1920s, Šimić was active as the author of photos 
printed as picture postcards with images of Belgrade, primarily published by the Bookstore of 
Rajković and Ćuković and, subsequently, by the Art Gallery. At the same time, Šimić’s name 
could often be found in daily newspapers, where he was mentioned as the photographer who 
took photos at the masquerade organized by Kolo jahača (a riders’ association) and the Jockey 
Club, or the one who accompanied the Stanković Singing Society on their journey through 
France. In 1930, Šimić was employed as a part-time clerk – a photographer at the Department 
of Press and Tourism, and it seems that he mainly made photos for Beogradske opštinske 
novine (Belgrade Municipal Newspapers). Šimić occupied the same position in 1943. The last 
data related to him found during this study date from the same year. In the 1930s and 1940s, 
his photographic studio was not mentioned any more, whereas in the 1930s, he gradually 
ceased to be referred to as the royal court photographer.

The Collection of Architecture and Urban Planning of the Belgrade City Museum holds 
seventy-one items related to Šimić‘s photographic activity. Twelve of these are photographs, 
largely published in the Beogradske opštinske novine, while the rest were picture postcards. 
The picture postcards are classified as topographical, because they, just like the photos, feature 
cityscapes and panoramas of the city, streets and buildings, parks and squares. However, it 
must be borne in mind that this fact reflects the concept of Collection of Architecture and 
Urban Planning rather than the activities of Milan Šimić, whose photographs can also be 
found in other collections and holdings. These materials should certainly be the subject of 
another research.


