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ПРАВИТЕЛСТВЕНА ЛЕДЕРНИЦА У ТОПЧИДЕРУ 

Тридесетих година прошлог века Срби
ја је, с порастом стаНQвништва и устрој

ством војске, с развојем модерног обуhар

ског заната и постепеном европеизэцијом 

начина живота варошког становништва, 

осеfiала све већу потребу за сопственом 
производњом разних врста прерађене 'си

рове КQже. Стари табачки занат по вара
ШИl\1:а и мањим местима, затечен после 

ослобођеља ОД Турака, није могао својом 

једнообразном врстом штављене ,каже да 

задовољава настале потребе. Стога је Ср

бија морала да увази из Аустрије, к:оја је 
тада имала доста развијену rкожарску ИН

дустрију, приличне 'количине ђонов·э, блан
кледера, викследера и друге врсте модер

не коже. 

Србија је у ову суседну земљу извази
ла па ниским ценама велике каличине си

рове 'каже, а увозила је по високим цена

ма фабричкуnpерађену кожу, готову мо

дерну обућу, кажну галантерију и друге 

кожне производе. При таме је био при

сутан и проблем снабдевања вајске солид

ном војнам обуhом. Врло развијено .сточар

ство и простране шуме богате разним ШУМ

ским rсирови.нама, укључујУћИ и скупО'це

на крзна ЖИБО'тиња, 'КаО' И друге ,сировине 

с кО'јима је земља распалагала, пружале 

су аснову за БУДУћИ развој ,кО'жарске ин

дустрије у Србији. Али, за а'ваlКаи пО'ду

хват у тадашњој привредно заасталО'ј зем
ЉИ, није пастајала фабричка искуства а 

ни инвестициона средства веhих размера. 

Кнез Милаш је и у овај прерађивачкО'ј 
rрани ,справадиО' лагичну екО'намску ПQЛИ-

тику. ИакО' је ј.аш тада имао пО'нуде стра

наца за оснивање фабрике ксж'а, Милаш 

је ,сматрас да је Србији давољно сама асни

вање веhих радианица са једнаставнијам 

техникам, у којима би се производња у

склађивала важнијим патребам-а и у који

ма би се ;иставремено абучаваа млади кадар 

за аву врсту производње . 

С та~в-им циљем оснаване су и падигну

те у крат:кам раздабљу три државне .ко

жароке радианице. Прва је .падигнута мала 

Табакана у Топчидеру 1834. године. За 

откупљену земљу плаhена је 19.201,12 гра
ша, а за :изградњу наве зграде 16.656,12 гра
та.1 Надзар над авам табаканам паверен 
је Томи Вучићу Перишићу. Већ 1837. по
дигнута је Табэ:кана у Крагујевцу, на Ле
пеници. Ру.кавање авам табаканам паве

рено је бечкам стручњаку Ј.охану Рајнхал

ду. ЗБО'г великих издатака и сталних гу

битака, Табакана је после десет гадина 

уложенаг труда прадата 1847. године.2 

Београд је после Хатишерифа 1830. и 
1833, у условима навих друштвена-економ

ских одн аса, пораста становниттва, разво

ја унутрашњег тржишта и међународне 

трговинске размене, .пастајао привредно 

сре,ц.иште ауто.намне Србије. Снабдевање 

вајног гарнизона намирницама и аnремам, 

измеђУ осталог, и солидном обуhам, спада

ла је у важне прО'блеме тадашње војне 

управе . Табакана у Крагујевцу задовоља

вала је само лок·алне потребе, а мала Та

ба.кана у Топчидеру имала је врла ограни

чену производњу. 'Увоз 'Каже из Аустрије 

достизао је тих година ,све аеће размере. 
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Пред крај своје прве владе кнез Ми

лош, иако 'веома незадовољан постигну

тим резултатима крагујев-ачке и топчидер

ске табакане, :није напуштао идеј у о јед

ној боље ,опремљеној и веlюј државној ко

жарск'ој радионици, која би задовољавала 

својом производњом домаће потребе и до

некле смањила увоз коже из Аустрије. У 

том погледу имао је подршку Томе Вучи

ва Перишиhа, 'Који је стекао искуство до

брог надзорника приликом изградње посто

јеће табаrкане и других државних објеката 

у Топчидеру . Тако је 1838. године при

ступљено градњи нове радионице, познате 

под називом IIПравителствене ледернице". 

Топчидер је из више разлога изабран 

опет као најпогодније место за лакализа

цију Ледернице . Најпре због Топчидерске 

реке и постојеће воденице, јер је за прера

ду сирове коже коришhена велика коли

чина воде. Осим тога, Ледерница на домак 

Београда имала ј е пространо тржиште за 

продај у својих произ'Вода, поготово што ј е 

тада, ОК'Ilобра 1838. године, довршена ве

лика војна касарна у Палилули, коју је 

требало снабдева'I'И ј аком ,КОЖОМ за војну 

обуh.у и за друге кожне делове војне опре
ме. У том живописном комплексу, уокви

реном густом шум-ом, подигнути су 1836. го
дине разни државни објекти који су по 

свој ој намени имали известан значај з-а бу
дућу ледерницу. Подигнута је војна lКacap

на која је стајала 61.993,16 гроша; магацин 
за жито по цени од 51.070,27 гроша; ме

хана по цени од 28.919,28 гроша - 'све под 
надзором Томе Вучиhа Перишиhа.З Са из

градњом житног магацина и механе, 'отпо

чело -се тада са реализациЈом великог про

ј екта 'сједињавања и комбиновања разних 

пољопривредних грана са одговарајуhим 

објектима У заједничку установу под нази
вом "Правителствена добра у Т.опчидеру", 
а све то ради снабдевања војног гарнизо

на, београдског становништва и 'Околних 
села . 

Милошев одлаза,к са власти 1839. годи
не није пореметио почетак рада тада до
вршене Ледернице. Схватајуhи њен вели

ки значај за домаћу привреду, уставобра
нитељи су -посветили велику пажњу њеном 

будућем развоју. Прва мера односила се 
на контролу целокупног рада , па је Ле

дерница, стога, стављена у !Непосредну над

лежност Попечителства финансија за чије 
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је одлуке била Iпотребна сагласност Сов

јета. Лоше пословање Крагујевачке таба

кане навело их је, да спроведу нови начин 

рада у Ледерници. дОК је Крагујевачка та

бакана им-ала за руководиоца страног 

стручњака, који је био принуђен да поди

же 'свОј кадар од неуки х шегрта до мајсто
ра, Ледерница у Топчидеру имала је одмах 

у почетку 'квалификоване мајсторе и кал
фе, способне за савршенији начин 'I1роиз

rюдње. Неки од ових премештени су из 

Крагујевца у Тапчидер, а међу њима и је

дан мајстор кој и је био у Бечу на специ
јализацији. С таквом квалификованом 
радном снагом, Ледерници, по мишљењу 

Совјета, није био потребан руководитељ 

високе техничке спреме као што ј е био 
Рајнхолд у Крагујевцу, већ послован чо

век, 'организатор, трговац и добар познава

.аац домаћег тржишта.4 

У смислу ове политике пристулљено је 
нај!Пре одабирању човека који би, према 

наведеним 'квалифwкацијама, био подесан 

за положај руководитеља, односно "мани

пуланта" Ледернице. Међу кандидатима и

стицао се Јован Араповиh, родом из Ваље

ва, трговац IПО струци. Рођен 1802, Арапо

вић је учио шк'олу у Ваљеву, ба'Вио се тр
говином ПО Турској и Iдошао у Србију 1831. 
године као 'Вешт 'Ilрговац с добрим знањем 

турског језика . У:казом од 26. априла 1839. 
постављен је за ма:нИ!пуланта Ледернице, 

са годишњом платом од 400 талира; за пи

сара је постављен Стаменко Анђелковиfi, 

рођен у МОКРОМ Лугу, Округа београдског, 

са годишњом платом од 150 талира. Анђел

ковић је учио школу У Београду на срп
ском језику, бавио се такође трговином и 

знао је турски језwк. У његовој кондуит

-листи од 1842. назнЗ"чено је, да је учтив, 

покоран, снисходљив и некажњаван. Ара

повиЋ и Анђелковиh имали су статус др

жавних службеника.5 

Ледер.ница је у току прве године рада 

1839-1840. године, поред манипуланта и 

писара, имала 11 запослених радника , и то: 

2КЋалифи,к.ована мајстора, 2 калфе за из

раду европске врсте кожа, 4 калфе за из

раду турс.ких ђонова, 2 момка, 1 регрута и 
кочијаша.6 'у њеном 'склопу налазили су се 

следећи објекти: главна зграда ,са неко

лико одељеља и стамбено м просторијом за 

манипуланта; стара табакана из 1834. го

дине са уређај ем; воденица на Топчидер-



скај реци каја је служила за jHaBa~њaBa

ње веће каличине ваде неопхадне за пре

раду .сирове каже; штала за кањску за

прегу С ,калима; шупа за смештај прерађе
не каже; чардак за смештај шишарке у 

3абрежју на савскај абали; прастар за лла

ставе сена кад Ј акшићеве ваденице, у Ка
шутњаку и -пакрај Кона ка. 7 

'у Ледерници ·су прерађиване разне вр

сте сирових кажа: !Воловске, кравље, јуне
ће, биволске, коњске, јеленске и срнеће ко

же. Валавске сирове каже прерађиване су 

највише у ђонаве фунташе, у турске ђа
нове и бланкледере; телеће сираве каже 

прерађиване су у 'викследере, а јунеће и 

кањске Iкаже у "борнобир" "Коже. Беле је
ленске и срнеће каже врло су цењене на 

тржишту. 

Па свајај 'структури и начину .произвад

ље и па брај у запаслених радника, међу 
кајима је извршена падела рада, Правител

ствена ледерница била је велика радиони

ца у кајој је справедена кааперација рада 

заснО'вана на занату и на подели рада, те 

је као та'ква представљала прелаз ка фа
бричком систему. По Марксавом тумачеЊУЈ 

кооперација у овО'м простом облику, У КО'
јој је залослен већи број најамних радника 

у истам процесу рада и у којој је извр
шена .подела рада, а занат је остао оснави

цом, представља полазну тачк'У капитали

стичке праизводње.8 

Начин прераде сирових кожа у Ледер

ници, nосматран по пајединим фазама пра

цеса праизводње и па извршенај подели 

рада, патпуно је одговараО' наведеним ка

рактеристикама р-адианице заснаване на 

кааперацији рада. Поред абичних алата, 

Ледерница је имала савршеније ручне 

справе: дрвене :кришке каО' гусенице за ро

лање каже; nвоздене рекере за растезање 

коже; г.ваздене тањире за фалцовање 'Ко
же; месингане фалцне И "штранк месере"; 

велика гваздена клешта за држање фал

цованих кажа; справу за истурање К'оже; 

справе з;:L вађење коже из креча; специ

јалне справе за савијање ђанова; велике 

немачке тескере; оправе за С'Кидање длака 

са сирових Iкажа; жрвњеве за млевење је

лаве коре и шишарке итд.9 Алати су купо

вани делимично у Србији . За оштрење ала

та купљена је 1842. гади не осам брусача са 
саповима по цени ад 34,20 граша чаршиј
ских, једна тоцила 28,40 граша чаршијских 

". 
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и један цилак занатски 65 гроша чаршиј
ских. 

Све сировине, патребне за производњу, 

ку.поване су углавном у земљи . Развијено 

сточарства у Србији пружало је окара све 

врсте 'сирове каже потребне Ледерници. Је

дина је велика и сува волавска КQжа за 

праизводњу ђанава фунташа :купавана у 

Влашкај , јер се таква 'Врста валовске коже 

те.ш:юа могла наh.и у земљи. О;::талаг мате

ријала као јелова кора, шишарке и јечам 

била је у доваљ·ним к:аличинам-а у Србији, 
док је рибљу маст и по каји алат Ледерни

ца марала да набавља из Аустриј е и Не

l\1ач'ке. 1О 

Сирове КQже 'Куповане су !непосредна од 

касапа, механџија, 1\ргаваца , рабаџија, :па

некад од старешина и других познатих ли

ца. Купавине су вршили манwпулант и ј е
дан од мај стара Ледернице. Цене сирове 

валавске каже кретале су се 1842. гадине 
од 75 да 80 гр. чаршијских по !Комаду, а 

гене кравље сирове каже ад 40-45 гр. чар
шијских. (Видети табелу на стр. 116). 

Цене јунећих и телећих сиравих кожа 

биле су 1842. године знатно ниже : јуне

ће 10-13 гр. чаршијских, а телеh.е 2,50-5 
гр чаршијских па камаду. Ове сирове КО

же куповане -су такође од арендатора беО'

градских ка'сапница, а паред њих и ад 

Радо'Вана, подрумџије Јеврема Обренови

ћа, од Ј изефа шустера, Цветка ПавловићаЈ 
рабаџије итд.а 

За прераду сиров:их кожа у разне врсте 

прерађе.них lкажа гатових за продају, слу

жили су разни хемијски ·препарати и дру

ги материјали, које је Ледерница купава

ла мањим делам у Аустриј и. Каришhене су 

доста велике количине соли, креча, стипсе, 

сапуна, фарбе, гумирабике, туткала, ..катра

на, свећа, л,оја, шпирита и др. 'у току 1841. 
године КУПЈЪене су 64 оке сали за израду 
турских ђанова ла цени ад 0,12 гр . чаршиј

ских ло оки; 1.300 ака креча у Кнежевцу 
турских па цени ад 0,12 гр. чаршијских 

па аки; 1.300 ака креча у К,нежевцу па 11 
гр. чаршијских; стипсе по 1,20 гр. чаршиј 

ских; сапуна па 4,20 гр. чаршиј ских; тут

кала и Ka'f!paHa по 1,20 гр. чаршијских; све
па па 5 гр. чаршиј ских; шпирита по 7,13 
гр. чаршијск.их; гумирабике за 18 гр. чар

шијских; мастила од апатекара за 4,5 гр. 
чаршијоких итд.13 
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-у важан материјал за 'Прераду сирових 

кожа опадале су јелове коре, шишарке, 

трице и пепео. Јелова \кора гуљена је и 'су

шена у ваљевском о:юругу и у Подрињу, 

одакле је воловским 'колима допремана у 

Топчидер. -у Аустрији су ку.поване даоке 

с јеловом кором и гуљене су у Ледерници. 

Тако је јуна 1842. купљено од Радисава 

Томиfiа, трговца у Земуну, 3.550 комада да
сака разне величине за 676 форинти, и јед-

Cl.'Iештала у свој чардак у Забрежју . Мањи 

део је користила за своје потребе, а велике 

количине продавала ј е трговцима у Зе

муну, остварујући на тај начин добре за

раде. У Забрежју је 1841. године имала 

23.192 оке шишарки. Вредност ове количи
не шишарки, рачунајући 100 ока по цени 
по 133 гр. чаршијских, износила је 30.846 
гр. чаршијских. Следеће године продала је 

Манојлу Фархију, трговцу у Земуну, 20.600 

Куnовиuе разuuх сuрових zoseaux 'Кожа 
(15. V 1842 - 26. II 1843) 

Комада: Гроша чаршиј ских 

волов- Продавци по ко-
крављих укупно 

ских маду 

377 Манак и Коста Д. Ценовић, арендатори Ка-

сапнице вароши Београда 76 28.652 

88 Есет Ибраимовиh, касабаша вар. Београда 75 6.600 

2 Од истога 40 80 

86 Ибраим касапин вар. Београда 77,20 6.665 

119 Јован МаЈк'симовић, механџија топчидерски 80 9.520 

7 Од истога 50 350 

70 Васа Миливојевиh, касапин, Крагујевац 70 4.900 

103 Од истога 54,20 5.613,20 

48 Од истога 40 1.920 

408 Милош Мерцановић из врачарског логора 

по погодби са ТОМОМ В. Перишићем 50 20.400 

1 Тома Вучиli Перишић 60 60 

1 Таса Ћ. Башкалфиh, трговац 60 

на шајка за 40 форинт.и за превоз до Бео

града, а августа исте године 1.820 комада 
дасака с јеловом кором од трговца у Но

вом Саду за 95,50 Форинти и једна шај
ка за превоз. Од ове количине Ледерница 

је за своје потребе задржала 29 комада, а 
остале је продала Павлу Зорићу, надзорни

ку Правителстве.них добара . 

Млевена шишарка служила је такође 

за прераду сирових кожа . Она је млевена 

у Правителственој воденици у Топчидеру. 

Србија је имала богате јелове и бораве шу-
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Укупно - 84.820,20 

ме плодоносне шишаркама које је Ледер

ница куповала у великим количинама и 

ока IШ1шарки по цени од 70 цванцика за 
100 ока, што је укупно износило 14.420 
цванцика. Рачунајући талир по чаршијском 

течају, чиста зарада износила ј е 19.260,26 
гр. чаршијских.14 

За гориво при преради сир ових кожа 

служило је дрво , куповано у великим ко

лич:инама. Само у току 1841. године Ле

дерница је купила ОД сељака из села Сиб-



нице, Рушња, Дражња и Палежа 30 кола 
дрва (180 фати) ло просечној цени од 15 
гроша чаршијских за 1 фат дрва. За пре
воз дрва од Саваке обале до Топчидера 

плаhено је рабаџијама 2,15 гр. чаршијоких 
по фату.15 

Поред .наведеног 'СИРОВОГ и другог ма

теријала, неопхоОДНОГ за .производњу, Ле
дерница је имала и разне ситније издатке 

који су ·се сваке године повеhавали. 'у го

дишњим " Тефтерима о исплаhивању раз
них трошкова", налазе се за 1841. годину 
и ове стаВ'ке: 'коњски под~ов (4 гр. чаршиј
ских), хартија за писаље (2 гр.), оправка 

кантара (14,24 гр.), дрвене виле за ,сено 

(1,23 гр.), коњске симиџије (3 гр.), дрвене 

лопате (1 ,20 гр. комад), коњс1<И улар (2,20 
гр.), крпљење њоњоког ама (3 I1p.), чишће
ње оџака у Табакани (22 гр.), ковачу за 
разне оправке (80 гр.), коњ'ска зобница (2,20 
гр.), onраВ'ка славине (22 гр.), рабаџијама 
за превоз, (40,6 гр.), 'овас за 'К·оње (120 .ока 
43 гр.), чабар за воду (пинтеру 16,21 гр.), 

јечам итд. 
Поменути трошкови, у које lНису урачу

нате плате 'особљу, били су готово сваке 

године веhи од процењене цене коштања 

проиЗ'Водње у одређеној години. Такво ста

ње, на пример, било је 1840. године. Ледер
ница је у току те године издала за купо

вину воловоке, 'кравље, јунеће, телеhе и 

коњске коже 72.066,4 гр. чаршијских; за 

разни материјал за прераду кожа 19.034,24 

ПРАВИТЕЛСТВЕНА ЛЕДЕРНИЦА У ТQПЧИДЕРУ 

гр. чаршијских; за остале ситнице 8.653,38 
гр. чаршијоКiИХ и за плате особљу 36.058,10 
гр. чаршијских, што је укупно износило 

136.712,36 гр. чаршијских. 
Цене ,коштања израђених кожа виде се 

из приложене табеле.16 

Из ових података види се, да су расх,о

ди били већи 'од цене коштања остварене 

производње у 0130ј, 1840. години за 32.358,34 
гр. ч. Манишулант Ледернице сматрао је да 

се овај негативан биланс може покрити 

приходима од продаје шишарке, од кири

је чардака и др. Такво пословање, видеhе
мо касније, стављало је Ледерницу у -непо

вољан финансијоки положај. 

Манипулант Ледернице подносио је го

дишње билансе расхода и прихода, IcaCTaB
љане на врло једноставан начин, без амор

тизације објеката и уређај а 'и без других 

неопходних :позиција за исправно 'Вођење 
послова таквог привредног предузећа. При
ходи, уколико су остварени, ишли су у пра

вителствену касу. Годишњи уравнотежени 

биланси, односно "ИЗВОДИ" како су нази
вани, 'садржа:вали су детаљно ,сва примања 

и издавања у току рачу.нске године која је 

текла од 1. јуна до 1. маја 'следеhе године. 

Капацитет Ледернице могао је да својом 

повећаном производњом 'Компензује евен

туалне губитке који 'су настајали диспро

порцијом између трошкова производње и 

продајне цене. Ледерница је увек имала 

на 'свом стоваришту у Топчидеру довољну 

Цене 'Коштања uзраЬенuх 'Кожа 

комад укупно 

гр . Ч. гр. ч. 

200 комада 'кожа ВОЛОВСКИХ израђених у фунташе 152,20 30.500 
30 

" " " " 
турске ђонове 86 5.160 

15 
" 

таичледера 
" " 

86 1.290 
15 

" 
ВОЛОВСКИХ 

" 
борнобир 86 4.904 

320 1/2 
" " " 

викследере 90 26.859 
386 1/2 

" 
крављих 

" " 
66 25.509 

30 
" " " 

борнобир 66 1.980 
31 

" 
јунећих 

" " 
и вИ'кследере 22 682 

247 
" " 

телећих 
" " " 

18 4.446 
26 комада кожа коњских 

" 
викследере 40 1.040 

104.354 
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количину сировина и ,другог материјала за 

производњу, па је штавише могла да до

бија сировину и од Крагујевачке табакане, 
уз одмерену ,накнаду. Величина годишње 

производње одмеравана је, међутим, апрок

симативно према поруџбинама Београдског 
војног гарнизона и потребама београдских 
занатлија - обуhара, ,сарача, терзија и др. 

На стоваришту је увек имала приличан 

број разних врста -кожа за евентуалне 

купце. 

Крајем друге године рада (1840) било је 
у њеним магацинима у Топчидеру следеће 

стање: 17 

500 'комада ђонова Фунташа од волов

ских lКожа 

54 

4 

12 

20 

155 

30 

247 

6 

26 
14 

338 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

ђонова турскмх од волов

'СКiих 'кожа 

бланкледера од воловских 

кожа 

таучледера од воловских 

КQжа 

кожа борнобир од крављих 

и воловских хожа 

вИ'кследера за .вој СКУ од 

крављих и воловских кожа 

борнобир кожа од ј унећих 

кожа 

викследера од телећих ко

жа • 
борнобир кожа од 1К0њских 

кожа 

јеленских белих кожа 

срнећих белих к,ожа 

'крављих и воловских кожа 

за воје-ку. 

-у раду 'се налазе: 

230 -комада ВОЛОВQКИХ кожа за ђонове 

фунташе 

253 
" 

крављих и волоо.ких кожа 

за војаку. 

Сирове коже: 

268 !Комада крављих и воловских кожа 
21 

" 
јунећИХ кожа 

11 
" 

телећих кожа 

2 
" 

коњских кожа. 

Продаја готових кожа вршена је у ,по

четку по поруџбинама, али се убрзо увиде

ло да је због таквог си.стема трговања Ле
дерњица имала на стоваришту доста ,не-
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продатих К'ожа. Стога је, у сагласности са 

попечитељом:: финансија, одлучено да се у 

Београду узме у заКJIIП дућан ради непо

средне продаје заинтересованим купцима. 

Најпогодније место за отварање дувана би
ло је сасвим разумљиво у чаршији и то у 

куhи Томе Вучиhа Перишиhа која је у 

.nриземљу имала пространу "магазу", по
десну за трговину овом врстом робе. Са Ву

чиhем је 1. фебруара 1840. године закљу
чен уговор о издавању магазе за месечну 

кирију од 6 талира.18 Два дана касније 

објављен је оглас у Српским новинама 

" ... да дућан у чаршији овдашњој, у ·ко
јем ће се кожни еспапи Правителствене ле
дер-нице прода'вати, налази се у купи чле

на Совјета Томе Вучића Перишиhа".19 

Као што смо раније навели, главни ку

пац израђених К'ожа у Ледерници био је 
Главни војни штаб у Београду и Војни 

главни комесаријат. Они су вршили IJIОРУЏ

бине било преко ПопечитеЛС'f1ва финансија 

или непосредно код Ледернице, а плаhање 
је вршено у талирима. По рачуну од 6. 
маја 1842. године Војном главном к,омеса

ријату продато је 6. маја 1842. године 33 
комада великих воловских 'Викследера по 

цени од 6,50 талира ло комаду; 133 ,комада 
среДIbИХ воловских викследера по цени од 

6 талира; 64 комада ·средњих крављих 'Вик

следера .по цени од 4,50 талира и 7 комада 
золовских "зарамгН по цени од 5,50 талира, 
све у укупном износу од 1.469 талира.2О Из 
једног рачуна види се да је Ледерница 

испоручила Главном војном штабу у Бео

граду 30 комада белих "зарамт" кожа пре
рађених од воловске 'К{)же по цени од 51/2 
талира по комаду. 

Продавница Ледернице у Београду има

ла је нај'више -купаца из редова београд

ских занатлија, особито обућара, сарача, 

па'пуџија. Средином 1841. године продав

ница је имала на лагеру : 90 комада ђоно
ва фунташа; 130 комада турских ђонО'ва; 

16 ,комада борнобир :К'ожа; 5 комада теле

Ћих бор.нобир; викследере, бланкледере, 

1'Эучледере итд. Ледерница је продавала, 

такође, воловс-ке репове и говеђе окрајке 
по врло јефтиним ценама. Од 1841-1842. 
године Ледерница је продала разних врста 
кожа у укупној вредности од 143.820,15 гро
ша чаршијских. Ако се томе дода продаја 

60.425 ока шишарке, ,продаја кола с IКОЊИ
ма и амовима, изнајм:љивање чардака у 



Забрежју трговцима, онда је целокупан 

приход износио 257.422,30 гроша чаршиј

ских. 

Многи београдски обуhари били ·су 1841. 
и 1842. године сталњи !Купци разних кожа 
произведених у Правителственој ледерни

ци и на продаји у Београду: Мита НИlКо
лиh, Сава Марковић, Ђорђе Праун, Павле 
Док:иn, Анка Станковић, Димитрије Попо

ВИn, Павле Грубановић, Мита Табак, Ата

насије Стојановиn, Михаило Ст.ојчевић, Ми
хаило Јевтић, Ву-чко ДимитријеВИћ, ТЮ-Iе 

Антоновиh, Сава Низански, Мита Црного

рац, Сава Бугарски, Јозеф Садлер, Јизеф 

Кубиновић, Сали Низам, Кузман Транда
филовић, Тома Младеновић, Коста Бран

ковић, Јеврем Фишер, Настас Добрић, Бо

жа Грујевић , Тодор Николиh, Мита Нико

лиh, Лаза Бабић, Јова Предиn, Видосав Ми

ловановић, Илија Предић, Коста Стојано

виh, Јован Делини. 

Коже из Правителствене ледернице ку

повали су и београдски сара-чи: Радован 

Милосављевић, Мустафа Мисрли, Уста 

Ахмет, "Уст,а Салва, Уста Шаl1ир, Стеван 

l\1ачванС'ки. Београдске папуџије били су 

такође стални купци: Стојан Манојловиn, 

Марко Ивковић, Риста Наумовиh, Јован 

Митровиh, Марко Ивкювић, Мита Цветко

вић, Станко Стојановић, Миленко Петро

вић., Ђорђе Поповић, Стојан Крстић, Јован 

ПаВЛОЂић и други. Било је такође обућар-а, 
папуџија и сарача из Смедерева, Свилајн

ца, Крагујевца, Градишта, Ваљева, Гроц

ке .и Неготина. Кожу су такође !Куповали 

ковач И, табаци, шлосери итд. У току 1841. 
и 1842. године продато је тим занатлиј· а:'\'lа 

и другим лицима разних кОжа у вредно

сти од 143.820,15 гроша чаршијских. 
Каже су 1841. и 1842. године ,продаване 

по 'следеhим ценама по комаду у чаршиј

ским грошевима (ВИДИ табелу): 

Коже Ледернице куповали су и поједи

ни зему.нски и новосадски трговци, из чега 

произилази да је 'Квалитет ових кожа до

стизао солидан 'ступањ. ПродаЈа је врше-

Џон фу.нташ 

Туроки ђОН 

Борнобиркожа 

ТелећИ борнобир 

Крављи викследер 

110 
80 
57,5 
15,20 
45 
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на у талирима по курсу од 23 гроша чар
Illијска. Курс талира често се мењао, што 

је ишло на штету Ледернице. Стога је по

пеЧЈитељ финансија актом о,д 4. јуна 1842. 
обавестио манипуданта Ледернице, да се 

приликом .продај е робе у талирима равна 

по курсевима важећим у Београду. Што се 

тиче продаје у сребру или дУ'кат.има, ма

нипулант је имао да наплаћује и таксе ОД 

купаца по постојеhем обичају, "а бешлу

ке и друге сумњиве новце да избегава због 

ек'сиклука" .22 

Ледерница је .као ,свака трговачка кув.а 

давала ,својим сталним муштеријама робу 

на ЈЈ,вересију", тј. ,на краткорочну отпла

ту. Манипулација је водила посебан "Теф

тер од вересије израђе.ног еопапа што се 

даје муштеријама и прочим трговцима из 

Правитељствене Ледер фабрике." Роба је 

давана на вересију под разним условима, 

билоО !Исплатом целе цене за кратко :време 

или делимичном отплатом у утврђеним ро

ковима. ад 1. маја 1841. до 1. маја 1842. 
године било је око 100 продаја робе на ве
ресију. Било је случај ева да су К)IlПЦИ да

вали Ледерници !Као гаранцију потражива

ња од својих дуЖ!ника по облигациј ама. 

Колико ,се из поменутог "Тефтера" ВИДИ, 

нико од купаца није судски гоњен за .на

плату узете робе на вересију. 

• 
Положај радника запослених у Ледер

ници био је неповољан. Нарочито 'су .кал

фе и шегрти бил!И у тешком положају због 

ниоких пла'га и нерегулиоаног радног вре

мена. При томе 'су подвргавани самовољи 

манипуланта Јована Араповића. Особље 

Ледернице било је састављено од стално и 

повремено запослених лица. "у 'сталне за

послене спадали су манипулант и писар 

као државни службеници, а у .повремене 

запослене спадали су мајстори, калфе, ше

грти и кочијаш. Број радника аве друге 

групе није био увек :исти због честих oтny

штања, па и напуштања по'Сла. Ледерница 

Телеliи вИ!кследер 

Бланкледер 

Таучледер 

Бела и цр.на јеленска кожа 

Срнећа бела :к:ожа 

15,20 
57,5 
57,5 
15 
4 
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НИКОЛА ВУЧQ 

је 1839. и 1840. године имала укупно 13 за
послених лица, а од 1841. па надаље број 
запослених iкалфи је опадао, [Ја је Ледер

ница имала средином 1843. године с:вега 8 
запослених лица. 

Месечне плате манипуланта и писара 

биле су фиксне, док су IfIлате, у ствари, 

најамнине мајстора, калфи и шегрта одре

ђиване према броју дана ефективног рада, 

а з,а .неке шегрте у месечном износу. Ма

нипулант је ,сваког месеца слао платни 

списак Попечителству финансија ради тре

бовања -новца. Овај .начин {)брачунавања 
напуштен је ПОСJIе 1842. године, )када је 

остао врло мали број радника. Према З13а

ничном платном описку за 1842. примања 
особља Ледернице била су следећа : 2З 

Маниnулант Јован Араповиh, месечно 

Писар Стаменко Анђелковиh, месечно 

Мајстор Ђорђе Преди", за 8 дана 
Мајстор Павле Андрејевић, 71/2 дана 
Калфе ледерске Риста Дамјановиn, месечно 

Калфе ледерске Мијајло Јовановиn за 7Ч2 

Шегрти ледерски Мијајло Јоксиh, месечно 

Шегрти ледерски Павле Ј ОЋановић, месечно 

Врло енергичан став заузели су шегрти 

Мијајло Ј оксић, Павле Ј овановић и Жив
'ко РадосављеВИЋ, који су раније били за

послени у Крагујевачкој табакани и одатле 

премештени у Топчидерску ледерницу. Сва 
тројица имала 'су 'прек·о осам година шегрт

СКОГ <стажа, с најбољим препорукама. Њи

хов писмени захтев за у.напређење у кал

фе и повећање најамнине месецима је про

лазио кроз густу мрежу тадашње биро

кратске администрације и дотерао дотле, 

да су, губећи наду у повољ·ан исход, напу

стили посао док им ·се њихово питање не 

реши повољно. Може се реhи да је то био 

први раднич.ки штрајк у Србији.2S 

Ни остали радници нису били задовољ

ни са својим најамнинама, те су, стога, по-

333,13 гроша чаршијских 
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" " 
66,26 

" " 
62,20 

" " 
66,26 

" " 
дана 

65 
" " 

60 
" " 

Шегрти ледерски Живко Радосављевић, месечно 65 
" " 

Регрут ледер Илија Ристић, месечно 

Кочијаш Сима Стојановиh, месечно 

Најамнине калфи и шегрта нису биле 

довољне ни за репродукцију њихове рад

не 'снаге, а :камоли за неко нормално из

државање. Калфе су више пута тражиле 

повишицу, за хоју је било надлеж.но По

печителство финансија и увек им је обе

ћавано да ће им се изаћи у ,сусрет "када за 

то дође време". 

Шегрти су у том погледу били упорни

ји, јер поред тога што су радили с најам

нином "само за храну", нису унапређивани 

у Iкалфе, иак'о 'су стекли потребне квали

фикације. Више пута тражили су повеh.а

ње најамнине, ,а 17. августа 1841. године 

упутили су колективну молбу манипулан

ту нз'Водеnи да "никако са овом платом 

себе и фамилију нашу Iни самим хлебом 

издржавати IHe можемо, јер сваком неп по

стаје данашња 'окупоћа у храни позната, а 

нама особито као сиромасима грози 'Кад 

СКУПОћа све из дана у дан расте".24 
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10 
" " 

50 
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једини давали отказ на службу ради ,сти

цања бољих услова у каквом другом за
послењу. Средином 1843. године Ледерница 
је 'Остала без шегрта, те је била принуђе

на да тражи замену у Аустрији. Мајстор 

Павле Андрејевич тражио је такође по

вишицу, јер ни он није био задовољан са 

својом најамнином.26 Ју.на 1843. године Ле
дерница је имала свега 8 службеника: ма
нипуланта, писара, 2 калфе, 3 шегрта и ко

чијаша.27 

* 
Велике наде, које су очекиване у 'почет

ку од ове државне радионице, засноване на 

к'Ооперацији и подели рада, прве ове врсте 

кожарс.ке производње у тадашњој привред
но заосталој Србији, ишчезавале су из го

дине у годину пред све веhим нерентаби
литетом исказаним минималним зарадама У 

односу на 'величину уложеног капитала. 



После три године рада Ледернице, разоча

рани попечитељ финањсија Павле Стани
тиЋ, обавестио је Совјет 1842. године да 

Ледерница својом производњом и својим 

пословањем доноси Правителству , ;више 
штете него користи". Стога је предложио 

Совјету да се Ледерница изда у закуп по 

цени IKoja би Правителству 'Осигурала до
бар приход. 

Совјет се није сложио са овим предло

гом, јер је ,сматрао сасвим испра'Вно, да би 

требало пронаhи вештог и вредног 1кожар

ског мајстора, који би ,послове стручно 
обављао с већим или мањим бројем рад

ника, водеhи рачуна да квалитет и обим 
производње Ледернице одroварају траж

њи на тржишту, јер ће једино такво по
ступање иhИ, ! Ј на ползу и чување прави

телствене касе" . Кнез се ·сложио са овим 

мишљењем.28 Ни познати економисти тога 

доба у ,свету не би боље саветовали. 

Поступајуhи по овом предлогу Совје
та, попечитељ финансија поставио је 26. 
маја 1842. године Ђорђа Предиhа, il<ожар
ског мајстора из Вршца, 'који је повремено 

радио у Ледерници, за руководитеља ко

жарске ,производње и с њим закључио 

једногодишњи уговор 'којим га је овластио 

да !Ilредузима еве корисне мере за напре

довање Ледернице. Рок од једне године 

предвиђен у уговору био је сувише кратак 

за ,nостизање позитивног резултата, уто

лико :пре што је Предиh предвиђао извесне 

реформе у IJIРОИЗВОДЊИ и пословању, хоје 
су изискивале дуже време за санирање 

стања у Ледерници. Стога је тражио од по
печитеља продужење уговора, али је од

бијен. Тако је овај последњи покушај спа

савања Ледернице претрпео .неуапех. 

Пословање Ледернице у току 1843. го

дине нагл,о ,се погоршавало. Радници су 00-

ПРАВИТЕЛСТВЕНА ЛЕДЕРНИЦА У ТОПЧИДЕРУ 

степено {)тпуштани, производња је свође .. 
на .на најмању меру, а продаја робе је 

стагнирала. Отказан је дућан у београдско~ 
чаршији. Рад у Ледерници обустављен је 

окroбра 1843. године са дефицитом од 
54.025 гроша чаршијских. Манипулант Јо

ван Араповиh премештен је у Пожаревац 

и Iпостављен за благајника ll{)жаревачког 

округа. Писару је нађено неко запослење у 

администрацији. Роба је једним делом про

дата на јавној лицитацији 23. .новембра 

1843. године за 32.550 !Гроша чаршијских, а 

остатак је Совјет уступио ГлэmНQМ војном 

штабу у Београду. Понуде приватних лица 

за зЗ!купљивање Ледернице нису биле при

хватљиве. Надзор над СВИМ грађевинама и 

уређај има Ледернице ",оверен је Заводу 

топчидерске економије . У инвентару овог 

Завода од 31. децембра 1856. године убеле
же.несу под ХII ствари у кожари у вред

ности од 7.870 гроша чаршијсхих.29 

Тако је и ова државна кожара заврши

ла .неуспешно 'свој петогодишњи рад. За 

државну управу ово је била поука да осни

вање оваквих лредузеhа, под тадашњим 

привредним условима у Србији, лрепушта 
приват.ној иницијативи, уз државну потпо

ру. у том смислу је попечитељ финансија 

препоручио Совјету да "Правителство, изу
зимајуhи ретке случајеве, фабрике не 
држи".30 

Неуопеси државних кожара у Крагујев

цу и у Топчидеру дуго су неповољно ути
цали на развој ове гране индустрије у Ср

бији. Под условима све већег увоза прера

ђене коже из Аустрије и из других зема

ља, приватни капитал у Србији није се у

пуштао у озбиљне инвестициј е без држав
них повластица. Интересовање ве отпоче

ти тек после доношења Закона о потпома

l'зњу домаће индустрије 1873. године. 

СКРАЋЕНИЦЕ 

АС КК 

АС ДС 

16 

АрХ'ив Србије, Књаже'СКа канцела
рија. 

.AIpx'И'в Србије, ДржаВНIJ1 савет. 

АС МФ Ар'Х!ИВ Србије, Министарство фи
нансија. 

АС МФ-К .А!РХ!ИВ Србије, Министар"ство фи
нансија, Казначејство. 
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ТНЕ STATE-OWNED TANNERY АТ ТОРСШЕR 

Niko!a Vuco 

1п the 1830s, whеп Ље townspeople i:n 
Serbia ,grew а'п il1umber and when the way of 
life g,radual1y got ffi'Oderl1!ized, а'П :increasing 
demand started to Ье felt :flor various home 
prod.'Uced kilinds of 1eather which had '31so to 
Ье used :flor mibltaryou1tftt. There were two 
smaJ.l :tanneries, but theirou'tput was not suffi
cient to meet the demand in the market. Prince 
Mdlas шаdе effarts Фо settle ;this ргоЫет 1п 
1838 Ьу fou·ndri..ng а 1arge ,state-owned tannery 
at Topcider wћi-ch began \to work :in 1839. 

ThiJs tannery at TopOider had ап adequate 
пшnЬег of workers, Н was fu-rn'i,shed with better 
too1s and eqUiipment and produced various sorts 
о! leather of requri.red quаи,tу. As ftю the struc
Ьите, фt was а workshOip founded 'as а соорега
vive whLle the 'tasks were divJded а'ffi'опg the 
workers and a'S such it represented the initial 
phase of а factory sys1:em of wогk lbearJng oSоте 
characterdstics of а 'сэорiJtа1istiс enter:prise. 

.AJt the beg·inn'iLng ,the tannery sh'Owed а11 the 
features of а webl огg<Э.mzеd сгаftэmеп'.s еп
terprJse, Н met ,а11 the above men'bioned needs 
and had ilits shop Јп Belg.rade. It was selling 
lеЭЈt-hег 1:10 shоешаkеflS and other craftsmen and 
r,eceived a1n tincome which, ho\vever, was not 
alway,s suf:Cicient to cover the costs of ргoduсtiоп 
<lll'd other eX\penses. ТЬеве di:screpancies between 
the ,ргoduсиQn costs and зшоuпt of the !invested 
state capita:l grew уеЭJr Ьу year <50 that the 
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government h,ad lIIlоге ,diJsadv·a'11tage than benefit 
of the tannery. 

Beside Љ'ioБ weak point, 'the 'tannery at Тор
cider had a1so dif.fioulties wJ.th !its workers, who 
\vere unsalti:sfiied with \vorking ,сопdltiопs and 
WИh their low wages in partioular, wblch were 
nei,ther sufйoiепt for :Ље reproduction 'of labor 
power, so that lSome of them lef·t the tannery. 
Aside these troubles Ље tannery had Ьа endure 
severe соmреЫМ·сm ()f .the tradel'S iшрогtiпg 
-leather Юrorn Austri·a, which a'1so had uпfаvог
аЫе consequences оп dJts Ьu'Siпеss doing. 

Ппdег these conditions the ,tannery sustajned 
larger and larger losses Бјпсе 1842 which те
\S'u1ted :i-n the red'Uc.blon 'of dts ргооисНоп, 'dd!s
misSling IQf НБ v . .rorker:s, as well a's the 10ss cf 
cu·stomers J1n ;the market. 

Some recovery measures were taken but 
the resиllts faiiled and Ље tЭ'IШ1егу was oompelled 
to сеаБе WОl1k,iпg at the end of 1843 and to seH 
оП the lей I(}ver goods. FUnally .thi'S state-owned 
enterpr-ise had to Ье cllQsed. 

Tbls libl success 'of ,the state-'о\VJ11еd tannery 
-at Topcide.r did 'I1'ot act encouragingly o.n priva.te 
fiLrms "!Јо 'i,nvest the:ilI' capirtal in leather ,industry 
wllithout :state support. Not Боопег th·an after 
,the Law оп support of d'omestic industry iпсlud
-ing considerable pl1i'Vlileges was en-acted. ап Ј.873 
had foreign arnd ,domestic f:irms Ьеооте interest
ed to Iilnvest their oapital l'llt'o ,this ,branch о! 
<irndџst,гу. 


