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ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ БЕОГРАДА 

Истраживање индустријског нас

леђа превасходно је усмерено на мате

ријалне остатке старих индустрија, било 

с очуваним процесима производње или 

без њих, док су споменици занатства, ма

нуфактуре и историје "техничке" науке 

у другом плану. Истраживање је интер

дисциплинарно, чине га рекогносци

рање, систематска заштита и презента

ција материјалних остатака старих ин

дустрија и технолошких процеса на те

риторији Републике Србије, као и њихо

вог ширег културног контекста, а спро

води се при Одбору за археологију СА

НУ - Индустријска археологија у Ср

бији, и у Музеју науке и технике - Сектор 
за истраживање индустријског наслеђа. 

Код нас је систематско бављење овим 

специфичним видом наслеђа новина, 

пажња му се посвећује последњих десе

так година. У последње три године ис

траживање је интензивирано, а остваре

не су и мање, ограничене презентације 

резултата. Све то захваљујући личном 

1 Куленовић Р., Пројекат рекогносцирања инфра

структурних коридора Ниш-rрающа Бугарске и 

Ниш-граница БЈР Македоније 2002, Резултати 
рекогносцирања индустријског наслеђа, Глас-

1111к Друштва кощерва1Тюра Србије 27, Београд 
2003, 166-168. 

ентузијазму, утемељеном на реалној по

треби да се прикупе подаци о спомени

цима техни•1ке културе у нашој земљи и 

да се спроведе њихова валоризација, као 

и каквом-таквом разумевању виших ин

станци. Непосредни корисници базе по

датака су и заводи за заштиту споменика 

културе1 код нас, и шире, Заједница по

дунавских земаља (Donau lander-Ku ltur
strasse Donau) са публикацијама2 и пре

зентацијом на интернету,3 која у једном 

од лет сегмената представља и индус

тријско наслеђе наше земље у појасу од 

50 km уз Дунав. Територија Београда по
себно је представљена у оквиру једин

ствене целине, укључујући и индус

тријско наслеђе. 

Простор централног Балкана на ко

ме се простире данашња Србија простор 

је некадашње Краљевине Србије и 

јужног дела Панонске низије, односно 

Војводине, некадашњег дела Аустроу

гарског царства . Постоји разлика из

међу Србије и Војводине у типу и обиму 

2 Kulturparks Tagungcn 2001, lnteгregnum 11 С, St. POl
ten 2001, eds. Scherer Е., Stangler G. und Slawinski 1. 

3 Подаци о индустријском наслеђу нашег дела По
дунавља могу се наhи на базичном Интернет сај

ту ARGE Donaulaпder, као и на нашем, на привре
меној адреси: http://www.geokarta.co.yu/podunavlje/ 
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индустрије. Индустријализација Војво

дине почела је још у XVIII веку, са ослон
цем на прехрамбеној индустрији, ирига

ционим системима и саобраћајној 

мрежи. У Србији је тај процес покренут 

касније, у другој половини XIX века, а 
њену привреду тога времена. осим сао

браћајне мреже, прехрамбене и текстил

не индустрије, карактеришу и већа ин-. . 
дустриЈска постро1ења, производња 

електричне енергије, као и војна индус

трија. У главним цртама, ситуација ос
таје таква и после 1919. године. 

Сл. 1. И реверзибилна црпна станица Борча 
Fig. 1 IrrcvcrsiЬ\e pumping station Borl!a 

Будући да територија коју данас зау

зима град Београд обухвата и подручја 

која су некада била у саставу Аустроу

гарске, неке особености, проистекле из 

историјских околности у којима су се 

развијале две геополитичке целине, као 

што су разлике у типу, темпу и обиму ин

дустријализације, донекле се могу пра

тити и на терену. Наиме, у Војводини 

још постоји велики број добро очуваних 

(око сто година старих и често перма

нентно у функцији) машинских више
етажних млинова за жито и паприку, ци

глана и иреверзибилних мелиорационих 

система (хидродинамички системи кана

ла, устава и црпних станица), а паралела 

се може повући са сличним објектима у 
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Овчи, Борчи. Батајници, Сурчину, 

Бољевцима. 

Опште узев, одлике које обе

лежавају индустрију Србије у другој по

ловини XIX и првој половини ХХ века 
карактеристичне су и за Београд. који је 

био и индустријски центар државе. 

Мада хронолошки оквир ис

траживања индустријског наслеђа Ср

бије обухвата период од првих деценија 

XVIII до средине ХХ века, оно се на тери
торији града Београда може пратити тек 

од половине XIX столећа, будући да ин
дустрије пре тога нема. 

Хронолошка граница коју означава 

средина ХХ века, тачније 1941. година, 
може се схватити условно, али раз

личитост индустрије пре и после 1941. 
године до те мере је очигледна да се 

може пратити и на основу данашњег 

глобалног визуелног увида. Наиме, без 

обзира на то што су многи фабрички 

комплекси наставили да раде, додуше 

често под другим називом, привреда та

дашње Југославије је кренула смером 

планске и диктиране производње, уз 

знатно укрупњавање привредних капа

цитета. Ипак, о померању те хроно

лошке границе треба размислити, пого

тову ако се има у виду оријентација ис

траживања и презентације индус

тријског наслеђа у развијеном делу све

та. 

Грађе о индустријском наслеђу Бео

града понекад има у локалним фа

бричким архивама, али неколико бео

градских архивских установа чува соли

дан материјал. За период од 1920. до 
1941. године драгоцена је уредно систе
матизована грађа у Архиву Југославије. 

У Архивима Србије и Београда специ

фична грађа није систематизована, те на 

основу делимичног увида не могу давати 

коначну оцену о бројности архивалија 
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... 

Сл. 2. Млин Првог акционарског друштва 
Fig. 2 Mill ofFirst Joint-Stock Conipany 

које се односе на индустрију. Изузетно 

су корисни стари адресари фабрика.4 

Известан број публикација које се 

баве историјом Србије и Београда ди

ректно се, и/или индиректно, дотичу ове 

проблематике. Некад је у конкретним 

поглављима наведено доста података о 

општим приликама у привреди, односно 

индустрији Србије5 и Београда,6 а некад 

се корисне информације могу добити из 

коментара у радовима чија примарна те

ма није индустрија.7 Веома су занимљива 

запажања и коментари међуратног пос

ланства Велике Британије о општем 

стању наше земље и, посебно, о стању 

индустрије.8 

Срећом, има и публикација које се 

примарно баве историјом индустрије код 

4 СГшсак и а9ресар творн11Щ1. Београд 1940. 
5 Попов Ч., Историја срйскоz наро9а Vl- 2, Бео
град 1983, 7-50. 

6 Милиh Д., Историја Беоzра9а 2, Београд 1974, 
370-372; Вучо Н., Историја Беоzра9а 2. Београд 
1974, 444-468; Самарџиh Р., Иciii.opuja Беоzра9а 2, 
Београд 1974, 613; Вучо Н .. Историја Беоzра9а 3, 
Београд 1974, i97, 217-232, 254-263; Самарџиli Р., 
Историја Беоzра9а 3. Београд 1974, 320. 

нас. Осим што нуде осврт на опште исто

ријске прилике, оне често веома анали

тично и методично приказују ову про

блематику. Обично су подаци добро сис

тематизовани по целинама, обрађују се 

зачетак индустрије, услови за развој и 

оснивање повлашћених предузећа, а даје 

се и таксативан приказ података о 

већини важнијих фабрика, разврстаних 

по врстама индустријске делатности.9 

Некада је дат и осврт на економске фак

торе индустријског развоја, примену 

енергетских снага и утицај индус

тријског развоја на привредне и 

друштвене промене.10 Међутим, често се 

дешава и то да подаци преузети из архив

ске грађе и званичне старе статистике 

нису упоређени с рецентним стањем. То-

7 Gnjatovit D., Staгi ddavni dugovi, prilog ekonomskoj i 
po1itickoj istoriji Srbije i Jugos1avije 1862-1941, Beo
grad 1991. 

8 Avraniovski Z., Britanija о Кraljevini Jugoslaviji 1921-
1941 1-11, ZagreЬ-Beograd 1986. 

9 Ђунисијевиli Р., Остtвање 11н9устријских йре9у
зеliа u развој 11н9ус!Тtрије у Србији 90 1918. 20911-
не. Београд 1990. 

10 Вучо Н., Развој 11н9устрије у Србији у 19. веку, 
Београд 1981. 
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ком свог живота нека индустријска пос

тројења. поготову она веhа, модернизо

вала су процесе производње уводећи но

ве машине, понекад и нове производне 

линије. Сем тога, неретко је у ратом 

оштећеним фабрикама , као што је 

случај у периоду 1919-25, обнављан нети 

Сл. 3. Типична унутрашњост машинског млина 
Fig. 3 Typical intcrior ofa mcchanical mill 

процес производње, али су инсталирани 

машински склопови неких других произ

вођача. Упоређивање рецентног инвен

тара машинских и других склопова не

опходних фабрикама за процес произ

водње, с једне стране, и података о њима 

наведених у публикацијама, с друге стра

не, често открива раскорак. Наиме. 

објављени подаци важе за само једну од 

фаза у радном веку дате фабрике, а не 

узимају се у обзир касније промене, нити 

стање у време писања публикације. На 

пример, подаци о машинским пос

тројењима Млина Првог акционарског 
друштва у Београду односе се на период 

11 Љid., 260-261. 
12 Јовановиh М., 100 zо911Ж1 х119росщрzе1Тшке Ср
бије, Изiраgња 7-8, Београд 2000, 183-190; Сто 
zо911на ЕлсюТtро911с1Тtр11бу1шје Бeozpag 1893-
1993, Београд 1993; Век елеюТtр11ке 1893-1993. 
Београд 1993; Гру!)ински А. , Прилози за исто
рију београдског железни•1ког чвора, Сто zо-

911на железн11чке c1Тtmшue Беоzра9. Београд 
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пре његове обнове 1919-20. Подробан 
увнд у стање млина 1990-93. показао је да 
су машине прозвођача као што су AEG, 
Корлис, Билер и др. замењене, вероват

но током 1919-20. истим типом машина, 
овога пута произвођача Miag из Мађарс
ке. 11 

Доследно пратећи судбину овог, по 

много чему значајног и занимљивог 

вишеетажног машинског млина, у неко

лико наврата сусрео сам се с неумитнос

тима које диктира економија. Млин је 

престао да ради због нејасних имовин

ско-правних односа и лоше против

пожарне заштите. Тадашњи корисник 

Житомлин распродао је 1990-92. машине 
из млина, а сваки покушај да се сачува 

бар нека од њих је пропао. Сазнање да је 
веhина машина прешла границу, чинило 

је ситуацију још тежом. Предузет је једи
ни могућ корак, а то је евидентирање за

теченог стања. Међутим, током реког

носцирања Баната, у једном од два мли

на у Омољици затекао сам у раду тр11 ва

љне стошще фирме Miag, које су 1990-92. 
године преузете из Првог акционарског 

млина, и тада сам их поново евиденти

рао. 

Монографије о индустријским гра

нама, 12 или конкретним фабрикама, 1 1 

пружају нам обиље информација, те та

ко представљају незаобилазан и драго

цен извор података. Не само корисне за 

стицање што боље слике о индустрији, 

оне су и неопходне за конкретна 

проучавања и за израду елабората о 

1984; Кишгеци Ј., Пољойр11вреtрш .музеј Кул
ii11н. Иct7iop11jam х.11ељарстаа 11 йиварс1Тtаа, ка
талог изложбе у Галерији науке 11 технике СА
НУ. Београд 2001. 

11 Недељковић Б .. Фабр11ка хартије, Београд 
1986; Ilедељковиh Б., ЈNЕХ-Партюанка, Бео

град 1987; Завоg за 11.1ра9у 1ювчанщш и кова11оz 
11овна, Београд 1994. 



правној и физичкој заштити поједи

начних објеката. Нажалост. само неке 

фабрике, обично оне веће и значајније, 

поседују овако израђене публикације. 

До сада је рекогносцираљем обух

ваћено око 80 процената индустријског 
наслеђа на територији Београда. Упо

ређивањем историјских извора, усмених 

информација и стања на терену утврдио 

сам да је веhина значајнијих индус

тријских објеката на свом месту. Део ис

тражених локација старих индус

тријских постројења показао је, 

међутим, да су нека од њих уништена 

или да су умногоме изменила своју функ

цију и изглед. Ова опаска првенствено се 

односи на мања постројења и на објекте 

у зонама које су у новије време претрпе

ле озбиљне промене због веtшх гради

тељских захвата, као што је, на пример, 

зона око аутопута од Мостарске петље 

до Аутокоманде. 

Поуздано се зна да на неким неис

траженим локацијама има индус

тријских постројења која су у великој 

r.tepи сачувана, па и у функцији, са очува

ним процесом производње, попут фа

брика у индустријској зони у Раковици. 

Такве локације, односно зоне, таксатив

но су наведене даље у тексту. 

Следећи динамику актуелних терен

ских истраживања Београда, реално би 

било претпоставити да he она бити при
ведена крају током 2003/4. године. 

Најзначајнију, уједно и најинтерс

сантнију групу објеката индустријског 

наслеђа чине они који су непрекидно у 

функцији, или су само у радном стању. 

Ова околност у огромном броју случаје

ва значи да су добро очувани, да се о њи

ма води стална и стручна брига и да су 

технолошки процеси сачувани. Нски су 

током протеклих времена у мањој мери 

обнављани, ретко кад и реновирани. Ову 
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групу чине објекти различитих намена, 

већином стари до 100 година. То су ире
верзиби;тне црпне станице, циглане и 

машински млинови: 

Сл. 4. Млин Фалкенбургер у Сурчину 
Fig. 4 1:alkcnburgcr Mill, Sur~in 

•Машински млин С. и 3. Марић, Бели 
Поток, из око 1930, у добром стању, с 
приличним бр~ем оригиналних 

машина. перманентно у функцији 

• Машински млин Фалкенбургер, 

Сурчин, из око 1930, у добром стању, с 
приличним бр~ем оригиналних 

машина. перманентно у функцији 

• Машински млин (Б. Аврамовиhа или Ј. 

Марковића), Гроцка, из око 1930 
• Машински млин Димитријевиh, Ба

рајево, почетак :ХХ века, у добром 

стању, с приличним бројем оригинал

них машина, перманентно у функцији 

• Црпна станица за воду Бољевци, 

Бољевци, из 1910, у добром стању, с 
приличним бр~ем оригиналних 

машина. перманентно у функцији 

• Црпна станица за воду Борча, Борча, 
из 1935, у веома добром стању, осим по
гонског мотора, све остало је ориги

нално, перманентно у функцији 

• Црпна станица Сибница-Овча, Овча, из 
1934, у веома добром стању, осим по-
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генског мотора, све остало је ориги

нално, перманентно у функцији 

• Црпна станица за воду на Сави, Беле 
Воде, у саставу Београдског водовода, 

из око 1925, у добром стању 
•Ковница а.д., Топчидер, из 1927-29, сви 
објекти и мањи део старе технологије 

сачувани су у изванредном стању, пер

манентно у функцији 

Сл. 5. Индустрија мотора Раковица 
Fig. 5 lndu~trija n10tora RakoYica 

(Motor lndustry Rakovica) 

У исту групу спадају комплекси, или 

појединачни објекти у склопу комплек

са, у којима су сачуване старе машине, а 

понегде и процес производње. Степен 

очуваности објеката, машина и процеса 

веома је неједнак. У веhини случајева 

постоји свест власника да старо треба 

штитити, што они и чине, а веома ретко 

фабрике имају и мале спомен-собе. 

Међу објектима ове врсте су: 

• Главна железничка станица Београд, 
из 1883-85. године, у добром стању, пер
манентно у функцији 

•Ложионица са водоторњем у комплек

су београдске железничке станице, 

14 Пре неколико месеци стара технологија је 
исељена, а ускоро he ова фабрика промен11ти 

142 

крај XlX - почетак ХХ века, комплекс 
са више објеката, чије стање варира од 

доброг ка лошем, перманентно у функ

ЦНЈИ 

• Творница аероплана 3. Рогожарски, 
данас ИКЛ, Кнез Данилова 25, почетак 
ХХ века, у добром стању, сачувани су 

објекти и део старе технологије 

• Косте Илића синови а.д. , данас Бунар

ски комбинат, Вишњички друм 23, из 
око 1900, у добром стању, сачуван је и 
део старе технологије 

• Београдска текстилна индустрија а.д., 

данас Београдски памучни комбинат, 

Ђуре Ђаковића 90, из 1903/4, у добром 
стању, сачуван је и веома мали део ста

ре технологије 

• Моравија, фабрика плетених произво
да, данас Трикотажа Партизанка, 

Ћирила и Методија 10, из 1912, у до
бром стању, сачуван је и веома мали 

део старе технологије'4 

• Ливница Јеврема Поповића, Францус

ка 50, из 1832 
• БЕКО, у Душановој улици, прва поло

вина ХХ века, у добром стању, ком

плетно сачуван 

Овој групи припадају и објекти који 

су значајни за историју науке, као што су 

зграда прве српске Опсерваторије из 

1890191, и Опсерваторија на Звездари из 
око 1926, комплетно сачуване, у добром 
стању и у функцији, затим Технички фа

култет са комплетно сачуваном, скоро 

сто година старом лабораторијом за 

електрична мерења. 

Другу групу споменика чине они од 

којих је сачуван само објекат, с мало 

машина или без њих. Они су обично ван 

функције десет или више година. Ако су 

намену и бити преуреређена у пословни и стам

бени простор. Пол11!Тt11ка, 27. 112003, А 18. 
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Сл. 6. Београдски памучни комбинат 
Fig. 6 Beogradski pamu~ni kombinat 

архитектонски и грађевински интере

сантни, и/или су на доброј локацији, так

вим објектима је често промењена функ

ција, реновирани су и о њима се води 

брига. Нова намена таквих објеката чес

то је ексклузивни пословни и/или угос

титељски простор. Међу њима су: 

• Државна фабрика шећера, Чукарица, 

из 1899, сачувани су објекти и веома ма
ло старе технологије, део Шећеране 

адаптиран је у позориште и кафе-рес

торан, стање варира од доброг ка 

лошем 

• Пивара И. Бајлони и синови д.д., Це
тињска 15, средина XIX века, добро 
стање објеката, од којих су неки преу

ређени у пословни простор 

• Прва српска пивара Ђ. Вајферт, Војво
де Путника 3, из 1872/3, сачуван је само 
репрезентативни простор управне 

зграде који је адаптиран у пословни 

простор, у изванредном стању 

• Термоелектрана на Дорћолу, на лока

цији прве велике термоелектране у Ср

бији, Добрачина 51, из око 1924, објекат 

је у добром стању и у њему се данас на

лази Музеј Електропривреде 

• Стара телефонска централа, Косовска 
47, из 1908, објекат је у изванредном 
стању 

• Фабрика хартије М. Вапе, Војводе 

Мишића 10, из 1924, сачуван је компле
тан објекат у одличном стању - преу

ређен у пословни простор, и веома ма

ли део система за пумпање воде 

(машине за производњу су нестале 
1970-их година) 

• Фабрика жице Глише Јосиповића, 

Скендербегова улица, почетак ХХ 

века, објекат је у добром стању, преу

ређенје у пословни простор и магацине 

• К. М. Шонда, Цара Уроша 60, почетак 
ХХ века, објекат је у осредњем стању, 

преуређен је у пословни простор и ма

гацине 
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• Мона, Дунавска улица, почетак ХХ 
века, објекат је у осредњем стању. пре

уређен је у пословни простор и магаци

не 

· Кланица код Панчевачког моста 

(Савчиhева кланица). крај XIX века, 
објекат је у осредњем стању, преуређен 

је у магацин 

• Хангар на старом београдском аеро

дрому у некадашњој индустријској зо

ни Тошин бунар, прва половина ХХ 

века, објекат је у добром стању, преу

ређен је у филмски студио и магацине 

• Термоелектрана д.д. за електрична 

предузећа, Земунски кеј, из 1901, обје
кат је у добром стању, нема старе 

технологије, преуређен је у пословни 

простор и магацине 

• Градска кланица Земун, Прегревица 2, 
крај XIX века, објекат је у одличном 

стању, преуређен је у пословни простор 

и магацине. 
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Сл. 7. К.М. Шонда 
Fig. 7 К. М. Sonda 
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У трећу групу спадају објекти који су 

ван функције, нису ревитализовани, а 

њихово стање се, без обзира на величину 

и значај , креће од веома доброг до девас

тираног. Ову групу чине и објекти који 

су напуштени и о којима баш нико не во-
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ди рачуна. Они понекад чине некадашње 

индустријске зоне и. упркос солидности 

градње, делују ја~но и запуштено, аве

тињски су празни или су. каткад, насеље

ни бескућницима. Међу њима су: 

Сл. 8. Термоелектрана Снага и светлост 
Fig. 8 Po\ver plant Powcr and Light 

• Црпна станица за воду Фенек, Бољев
ци , из 1910, у добром и радном стању, 
све машине и хидродинамички системи 

су оригинални 

• Црпна станица за воду Јаково, Јаково, 

из 1910, у осредњем стању, део сачува
них машина и хидродинамичких систе

ма Је оригиналан 

• Железничка станица у Топчидеру, код 

Ковнице а.д., вероватно из 1927, у до
бром стању 

• Први акционарски млин, Војводе 
Мишића 15, из 1901, вишестажни 

.машински млин који је неколико деце

нија био највећи тог типа на Балкану, 

сачуван је цео комплекс, али у лошем 

стању, иако је под заштитом; пре неко

лико година у пожару су изгорели чита

ва унутрашњост и кров зграде машин

ског дела млина 

•Термоелектрана Снага и светлост, 

Дорћолска марина, из око 1934, објекат 
је у лошем стању, нема старе техноло

гије 

• Парна пекара Соко а.д., Стеријина 15, 
прва половина ХХ века, објекат је у до

бром стању, нема старе технологије 



• Соко Штарк, Кнез Данилова 3, из око 
1940, објекат је у добром стању, нема 
старе технологије 

• Ливница Пантелиt1, Земун, из 1854, 
објекат је у добром стању, сачуван је и 

део старих машина 11 алата 

• Прва земунска творница опеке, Пре

гревица 96 (118), крај XIX или почетак 
ХХ века, објекат је у лошем стању, 

сачуван је део старе лећи 

ИНДУСГРИЈСКО НАОIЕЂЕ БЕОГРАДА 

Мишића 45, вероватно из прве полови
не ХХ века 

•Објекти Београдског водовода, већина 

објеката је у добром стању. 

Детаљније истраживање изискују и 

следеће локације: 

• Телеоптик и Икарус; комплекс малих 
фабрика с почетка ХХ века у нека

дашњој индустријској зони Тошин бу-

Сл. 9. Циrла11а на улазу у Батајннцу 
Fig. 9 Brickyard at the entгance to Batajnica 

• Неколико мањих објеката у зони доњег 
Дорћола, око Дунавске улице 

• Неколико малих фабрика у зони улица 

Ђуре Ђаковића и 29. новембра. 

Сем праћења стаља већ истражених 

локација, неке зоне и објекте треба до

датно истражити. Међу њима су: 

• Више фабрички'< објеката у Раковици 
из прве половине ХХ века, између оста

лих, ИМР 

• Алатница Рад, Булевар војводе 

нар, којима је промењена функција или 

су дивље насељене, а у стању су које ва

рира од доброг до веома лошег 

•Зона око Хумске улице (Аутокоманда и 

уз аутопут - ФраI011е Депера), где су, из

међу осталог, и некадашња Фабрика плу

те и Фабрика сапуна Ј. Влајчића синови 

•Зона на путу Београд-Панчево, непос

редно после Панчевачког моста 

• Три циглане у Лешhу 

•Три циглане на улазу у Батајницу из 

правца Београда 
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• Три машинска млина у Батајници 

• Комплекс Хидротехнике у Батајници 

• Циглана код Лештана, на аутопуту 

Београд-Ниш. 

У односу на значај и бројност споме

ника индустријског наслеђа Београда, 

мало њих ужива неки од видова правне 

заштите. Плод добре сарадње, успостав

љене у последњих неколико година, из

међу Сектора за индустријско наслеђе 

Музеја науке и технике и два надлежна 
завода за заштиту споменика културе, 

јесте општи закључак да на ово специ

фично наслеђе ваља обратити више 

пажње. Заштита остатака старих индус

трија и проюводних процеса in situ на 
тлу Србије, уједно и Београда, глобално 

се може посматрати из два угла. Један је 

онај који се може препознати кроз доса

дашњи однос државе према индус

тријском наслеђу. Наиме, заштитом су 

обухватани објекти који су неоспорно 

битни за историју индустрије, али су пре

тежнију улогу у том избору играле 

њихова локација и монументална архи

тектура. Други угао, који не искључује 

први, подразумева и изучавање индус

тријских процеса, схваћених као одраз 

укупног културног, социјалног и еко

номског живота епохе од почетка XVIII 
до краја прве половине ХХ века на тлу 

данашње Србије, односно Београда. 

Систематским теренским ис

траживањем, сталним прикупљањем, 

обрадом и тумачењем грађе у њеном 

широком и вишеслојном контексту по

казује се да у жижи интересовања нису 

само објекти непосредно везани за ин-

15 На пример, предлог за правну заштиту Х1щрое
лектране Темац на реци Темштици код Пирота, 

резултат сарадње Музеја Електропривреде, 

Музеја науке и технике и Завода за заштиту 
споменика културе Ниш , 2001. године, или 
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дустријску производњу, већ и они који су 

са њима повезани у оквиру шире култур

не матрице. Из тако постављеног радног 

оквира произлазе критеријуми за вало

ризацију, а потом, у сарадњи са заводима 

за заштиту споменика културе,15 и избор 

за правну заштиту, као и стручна помоh 

у пројектима ревитализације и/или про

мене функције старих индустријских 

објеката. 

Потреба за планском и системат

ском заштитом није условљена само 

општим значајем овог специфичног ви

д:~ културног наслеђа . Њу, с једне стране, 

намеће и чињеница да смо, због темпа 

савременог технолошког развоја, сведо

ци убрзаног нестајања старих објеката, 

а, с друге стране, законитости које носи 

динамика урбанизма великог града. Са

радња са Урбанистичким заводом града 
Београда у овом тренутку је на елемен

тарном нивоу, нивоу размене основних 

информација. Продубљивање сарадње 

је непоходно због реалне претпоставке 

да ће многи индустријски објекти, пого

тову они из ужег центра града, имати 

веhу употребну вредност као пословни 

простори, позоришта, тржни центри, 

итд. 

На основу досадашњег увида може 

се закључити да већина очуваних објека

та који репрезентују стање индустрије у 

Београду XIX и прве половине ХХ века 
не ужива правну заштиту. Од мноштва 

споменика индустријског наслеђа Бео

града, статус претходне заштите ужива

ју Београдска текстилна индустрија и 

Хангар на старом Београдском аеродро

му, за неколико објеката (нпр. Црпну 

претходна заштита Београдске текстилне ин

дустр11је и Миланковиhевог хангара у Београду, 

сарадња Музеја науке и технике и Завода за 

заштиту споменика културе Београда, 2002. го
дине. 
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Сл. 10. Државн;:~ фабр11ка шсhера на Чукарици 
Fig. 1 О State sugar factory in Cukar1cn 

станицу Бољевци) у току је израда пред

лога за заштиту, статус културног добра 

уживају Први акционарски млин, Опсер

ваторија на Звездари и Фабрика хартије 

Милана Вапе, а културног добра од ве

ликог значаја зграда Главне железничке 

станице, зграда Телефонска централе у 

Косовској улици, Ливница Пантелиh и 

Метеоролошка станица. 

Осим Млина Првог акционарског 

друштва, који је у јадном стању, 

значајније индустријске гране у Београ

ду тога доба, на пример текстилна или 

производња електричне енергије, не

мају репрезента који ужива статус спо

меника културе. 

Преостале фабрике старе београд

ске текстилне индустрије углавном су 

комплекси од више објеката и на неко

лико хектара, грађени изузетно солидно, 

током прве половине ХХ века. Већина 

однедавно не ради или је парцијално у 

функцији, а сачуван је само мали део 

оригиналних процеса и средстава за про

изводњу. Стање ових објеката веома је 

добро, без обзира на утисак оронулости. 

Београд је један од неколико европ

ских градова који су крајем XIX века уве
ли електричну енергију. До данас су 

сачуване три од четири старе елек

тричне централе. Нажалост, сачуване су 

само зграде, понегде с помоћним објек

тима, али не и старе парне машине, гене

ратори и остали машински склопови. 

Термоелектране на Дорћолу (на углу 

Добрачине и Скендербегове, и Снага и 

Светлост у Дорhолској марини) и Тер

моелектрана д.д. за електрична преду

зсhа на Земунском кеју требало би да 

уживају статус културног добра. 

Сем поменутог млина на Мостарској 

петљи, нужно би било заштитити и неко

лико млинова у непосредној околини 

Београда (у Белом Потоку, Сурчину, 
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Сл. 11. Хангар на старом Београдском аеродрому 
Fig. 11 1 Jaпgar at the otd Bctgradc a1rport 

Гроцкој и Барајеву) . који су, при том, у 

добром стању, опремљени су оригинал

ним машинама, непрекидно су у функ

цији и очували су процес производње. 

Стари иреверзибилни системи са 

црпним станицама за одводњавање 

очувани су у околини Београда. Углав

ном су у одличном стању и перманентно 

у функцији. Треба заштитити црпне ста

нице у Овчи и Борчи, као и станицу 

Бољевци у Бољевцима. Таквих система 

са црпним станицама у свету има, кон

зервираних у изванредном стању, 

укључујући и мању музеолошку презен

тацију. Међутим. ексклузивност бео

градских јесте у томе што су до да

нашњег дана непрекидно у функцији. 

Међу многобројним споменицима 

индустријског наслеђа Београда, пажњу 

ваља, првенствено због њихове важнос

ти. обратити на још неке објекте. тј. до

делити им статус културног добра у пр

вом кораку заштите: 

• Државна фабрика шеhера 

•Прва српска пивара Ђ. Вајферт 

• Ковница а.д. 
• Машинска радионица и водоторањ 

Главне железничке станице Београд 

• Термоелектрана на углу Добра чине и 

Скендербегове 
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• Косте Илића синови а.д. (Бунарски 

комбинат) 

• Моравија фабрика плетених производа 
(Партюанка) 

• Град ска кланица Земун. 
Известан број објеката индус

тријског наслеђа у Београду је ревитали

зован. Таква заштита, сем систематског 
приступа, захтева 11 велика материјална 

средства и превасходно зависи од заин

тересованости и могућности власника. 

Кад је реч о објектима који су у 

функцији (какви су, на пример, помену

ти машински млинови, црпне станице и 

Ковница), очувана употребна вредност 

јесте оно што им, без обзира на то да ли 

уживају или не уживају правну заштиту, 

гарантује добро стање, понекад и изван

редно. Мноштво објеката индустријског 

наслеђа чија је намена промењена у до

бром је стању, првенствено због солид

ности градње и бриге новог власника 

Сл. 12. Термоелектрана на углу Добра чине 
и Скендербегове улице 

Fig. 12 Po\ver plant at thc conicr of Dobra~iпa 
and Skenderbcgova strcets 

(нпр. стара Фабрика жице Г. Јосипо
виhа). Изванредно стање некадашње Ва

ли не фабрике харт11јс или старе Поште 

лримt.:р јс добре сарадње надлежних ин

ституција заштите 11 нових корисника. 



Обнављање напуштених објеката 
који су у лошем: стању, понекад веома 

лошем:, као што показује пример Првог 

акционарског млина - можда није наод
мет мала дигресија , недавно је у Грчкој 
покренута иницијатива да се машински 

млин сличног капацитета, Константина 

Папаса у Лариси, из 1893, преобрази у 
Музеј млинарства, под покрови

тељством Министарства културе Грчке 16 

- захтева, осим стручности и јасне кон

цепције пренамене, и велика материјал

на средства. Некадашња индустријска 

зона на Тошином бунару представља ма

ли приручник о девастацији и запуште

ности. 

На ободу центра града, у нека

дашњим индустријским зонама, има не

колико сличних објеката. Реч је о зони 

око некадашње Цементаре и електране 

Снага и светлост. Треба напоменути да 

данашња Дорћолска марина користи јаз 

изграђен за потребе старе електране. 

Сл. 13. Индустријска зона Тошин бунар 
Fig. 13 lndustrial estate Tosin bunar 

У ширем центру има и објеката који 

су донедавно били у функцији и у добром: 

су стању. Захваљући доброј локацији и 

tь Hatzigogas А" Technology and Coпservation, The 

Pappas Mill iп Larissa, Tech110Jogia 10-11, Atheпs 
2001. 68-69. 125. 

ИНДУСГРИЈСКО НАСЛЕЂЕ БЕОГРАДА 

Сл. 14. Стара кланица код Панчевачког моста 
Fig. 14 Old slaughterhouse Ьу the Pan~evo Bridge 

солидној градњи, они могу бити погодни 

за пренамену: Београдски памучни ком

бинат, стара Кланица и Београдски ву

нарски комбинат код Панчевачког мос

та, или Соко пекара и Моравија. Уз те
мељан приступ и обиман рад на њиховој 

заштити, мора се, уколико су ван функ

ције или ће то ускоро бити, паралелно 

размишљати и о пренамени, а у таквим 

ситуацијама увек је корисно консултова

ти богата светска искуства. 11 У сваком 

случају, неопходно је да "рециклирани" 

објекат у једном од својих сегмената 

садржи и презентацију изворне намене, 

па чак и шире, одговарајуће индус

тријске гране. По мојим сазнањима, 

ниједан од рециклираних објеката не 

садржи засебан простор (и мањи би био 

довољан) који би илустровао претходну 
намену објекта. Управо је у току прена

мена старе текстилне фабрике Моравија 

- која је недавно обуставила производњу 
на основу процене економске оправда

ности - у пословни и стамбени простор. 
Моравија, коју чини више објеката на 

површини од око 30 ари, налази се у 

17 Eley Р. and Worthingtoп Ј" lndustгia/ Rehabilitation, 

The use о( redundant buildings fог small enterprises, 
Londoп 1984. 
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Сл. 15. Аутокуhа Шумадија 
Fig. 15 Autokuca Sumadija 

ужем центру града (Ћирила и Методија 

8), у зони која је знатно погоднија за пос
ловну и/или стамбену намену него за ин

дустријске објекте. Већина тих објеката 

изграђена је 1908-12. године, а уз БПК, 
БВК и БЕКО, Моравија је више деце

нија била окосница текстилне индус

трије београдске регије. Имајуhи у виду 

значај Моравије, чињеница што она не 

ужива правну заштиту може се сматрати 

пропустом надлежних служби. Ипак, 

објекти су током прошле године дета

љно прегледани и фотографисани. Под 

претпоставком да ће у скорој будућнос

ти многи индустријски објекти у ужем 

центру града бити преуређени у послов

не, стамбене, галеријске и сличне прос

торе, било би изузетно значајно да се не 
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настави досадашња пракса потпуног по

ништавања ранијег живота објеката. 

У таквим случајевима, довољно је 

сачувати постојећу архивску грађу у 

најширем смислу, фото-документацију, 

сведочанство о процесима и средствима 

производње и, као изузетно важно, у јед

ном делу рециклираног објекта приказа

ти значај и "живот" некадашње фабри

ке. Искрено се надам да ће се током не

колико следећих месеци наћи зајед

нички интерес надлежних градских ин

ституција, како би мали део рециклира

не Моравије уступио простор презента

цији њене претходне функције и значаја 

за привреду Београда. Такође морамо 

имати на уму недавно рушење нека

дашње Аутокуће Шумадија у Булевару 



војводе Мишића, кад је власник без те

мељне консултације са установама 

заштите за неких месец дана сравнио 

објекат са земљом. 

У наредних неколико година наша 

брнга о индустријском наслеђу Београ

да, осим истраживачког посла, укључузе 

завршетак рекогносцирања и објављи

вање каталошког прегледа старе индус

трије Србије, а тиме и Београда, каквих 

•• Adami~ Т. i Prc~em D., Zgodnja industгijska arhitektu
ra па S/ovenskcm, Vodnik ро arhitekturi, LjuЬljana 
2002; lndustrial sitcs. Stiftung lndustriedcnkmalpf1cgc 
und Gcschichtskultur, Dortmund 2001; Minschinton 
W., А Guidc to Jnd11stria/ Archaeology Sites in Bгitain, 

London 1984. 
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по свету већ има, 1" односно обогаћивање 

постојеlшх каталога општег типа, као 

што јс Сй.о.меничко Ftacлebe Србије.19 

Сем тога, тренутна потреба изискује и 

то да се сви значајнији објекти ставе под 

правну заштиту, као и да се, у сагласју с 

надлежним институцијама и власницима 

објеката, помогне у обезбеђивању њихо

ве физичке заштите и презентацији 

њихове вредности. 

"Ciio.лte1111•1кo наслеђе Србије, нейокрейiна кyл

iliyp11a 9обра 09 аелико'i. и изузейiно'i. з1шчаја, ур. 
Милиh М., Београд 1998, 108, 113-114. 
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ТНЕ INDUSТRIAL НERITAGE OF BELGRADE 
Rifat Kulenovic 

The ongoing interdisciplinary research into 
industrial heritage is focused оп the physical гe
mains of old industгies and includes field survey
ing, systematic pгotection and presentation of old 
iпdustries and technological processes, as well as of' 
theiг wideг cultural context. The industrial pгofile 
of Belgrade between thc l 850s and Ј 950s geneгal

ly coi11cides with the characteristics of industry in 
Serbia, the capital having been the industrial hub of 
the state. Ficld survey has so far covered most of 
Belgrade's industrial heritage. А comparison of'his
toricaJ sources, oral information and fieldwork re
sults shows that most of the major industгiaJ struc
tuгes аге still standing. А numbeг of the registered 
sites have shown, howeveг, that some аге eitheг de
stгoyed ог laгgely changed in terms of арреагаnсе 
and purpose. 

The most important, and the most interesting, 
gгoup ofindustrial monuments consists ofthose ei
ther uninterruptedly in use or just opeгational. lt 
also includes industrial compounds ог individual 
structures within compounds where o ld machines, 
and sometimes production processes, have sur
vived. The state of pгeservation of the structures, 
machines and technologies is greatly vaгied. The 
second group includes those where just the struc
ture has survived with а few ог no machines at al\. 
These have usually been out of function fог ten ог 
more years. lf attгactive in terms of aгchitectuгe ог 
building construction and/or on an attractive !оса-
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tion, such structuгes have often changed theiг pur
pose, have been renovated and аге being taken саге 
of. The thiгd group includes structures wl1ich аге 
out of use, not revitalized and their state of preseг
vation varies from very good to devastated regard
less of their size and importance. Tl1e same group 
also includes abandoned structures in а state of to
tal neglect. 

ln proportion to the importance and numbeг of 
the monuments of industгial heritage in Belgrade, 
few аге those that enjoy any level of legal protec
tion. А number have been гevitalized. As to the 
structuгes that keep fulfilling theiг oгiginal func
tion, it is theiг untouched utility value that, гegard
less ofwhether they аге legally protected ог not, en
sure their good, sometimes excellent, state of 
preservation. Many of tlюse whose purpose has 
changed аге well preserved, most of а\1 owing to the 
solidity of building and the саге they аге given Ьу 
their new owners. 

ln the next few уеагs, ош саге оvег the indus
trial heгitage of Belgrade will inclнde further ге
sеагсh, the finalization offield survey and the puЬ
lication of а catalogнe of o ld industry in SегЬiа, and 
consequently in Belgrade. Furthermore, it is neces
sary for all the most important monuments to Ье 
placed undeг legal pгotection as well as to pгovide 
support to the owners, in concert with the гesponsi
Ыe institutions, aimed at the best possiЫe physical 
protection and puЫic presentation. 


