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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СТАРИХ ЗАНАТА СА ПОДРУЧЈА БЕОГРАДА (7)

АПСТРАКТ: Стари занати чувају и негују посебност града Београда, и то традиционал-
ним начином израде производа, карактеристичним за овај простор. Знања и вештине се 
преносе са генерације на генерацију, као део идентитета и културне баштине заједнице. 
Без њих би многи предмети који су незаменљиви у обичајима народа на нашим просто-
рима полако нестајали, заједно са традиционалним вештинама занатлија. Конвенција 
о Заштити нематеријалне културне баштине, усвојена у Паризу 2003. године у оквиру 
УНЕСКО-а, сведочи о забринутости, али и одлучности земаља потписница да осигурају 
њено очување, укључујући и старе занате на њиховим територијама. Индустријализа-
ција и дугогодишње занемаривање су само неки од фактора који су старе занате довели 
на руб постојања. У Београду је подршка занатству у претходним годинама порасла, али 
је и даље недовољна. Недостатак средстава за покретање делатности, за набавку опреме 
и обуку за почетак и ефикаснији рад, слаба видљивост на тржишту, недовољно развијен 
туризам и незаинтересованост младих, само су неки проблеми који прате старе занате. 
Без подршке, они не могу да опстану, што су показала и светска и европска искуства. 
И поред наведених препрека, несхватања и оспоравања, таленат и вештина појединих 
даровитих појединаца и мајсторских радионица и даље за своје производе налазе пут до 
заинтересованих купаца и јавности. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стари градски занати, Београд, биографије занатлија, радионице, 
алат и прибор, производи, обућа, обућари

BELGRADE‘S CRAFTS AND CRAFTSMEN‘S BIOGRAPHIES (7)

ABSTRACT: Traditional crafts maintain and cultivate Belgrade’s specific character, especially by 
employing traditional manufacturing methods typical of this part of the world. Knowledge and 
skills are passed from one generation to another as part of the community’s identity and cultural 
heritage. Without them, many items that are irreplaceable in the rituals of the peoples living in the 
region would slowly disappear, along with traditional craftsmanship. The UNESCO Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted in Paris in 2003, is an expression of 
concern but also of the determination of the parties to the Convention to ensure the preservation of 
intangible heritage, including traditional crafts, in their territories. Industrialization and long-term 
neglect are just some of the factors due to which traditional crafts are pushed to the edge of existence. 
In Belgrade, support to crafts has been intensified in recent years, but it is still insufficient. The lack of 
funds to start a business, purchase equipment and get training on how to start a business and organize 
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work in an efficient manner, along with poor visibility in the market, insufficiently developed tourism 
and the lack of interest on the part of young people, are just some of the problems associated with 
traditional crafts. Without support, they cannot survive, as demonstrated by global and European 
experience. Despite these obstacles, the lack of understanding and tendency to call into question 
their importance, the talent and skills of some gifted individuals and workshops still manage to reach 
interested customers and the public.
 
KEYWORDS: traditional urban crafts, Belgrade, craftsmen’s biographies, workshops, tools and 
equipment, products, footwear, shoemakers

Традиционалним начином израде про-
извода, стари занати чувају и негују посеб-
ност града Београда. Знања и вештине се 
преносе са генерације на генерацију, као 
део идентитета и културне баштине зајед-
нице. Без њих би многи предмети који су 
незаменљиви у обичајима народа на нашим 
просторима полако нестајали, као и уме- 
шност занатлија. Конвенција о Заштити 
нематеријалне културне баштине, усвоје-
на у Паризу 2003. године у оквиру УНЕ-
СКО-а, сведочи о забринутости, али и од-
лучности земаља потписница да осигурају 
њено очување, укључујући и старе занате 
на њиховим територијама. Индустрија-
лизација и дугогодишње занемаривање су 
само неки од фактора који су старе зана-
те довели на руб постојања. У Београду је 
подршка занатству недовољна или веома 
мала. Недостатак средстава за успоста-
вљање делатности, за набавку опреме и 
обуку за почетак и ефикаснији рад, непо-
стојање тржишта, недовољно развијен ту-
ризам и незаинтересованост младих, само 
су неки проблеми који прате старе занате. 
Без подршке, они не могу да опстану, што 
су показала и светска и европска искуства. 
И поред наведених препрека, несхватања и 

оспоравања, таленат и вештина појединих 
даровитих појединаца и мајсторских ради-
оница и даље за своје производе налазе пут 
до заинтересованих купаца и јавности. 

Стари обућарски занат има велики по-
тенцијал како у развоју туризма тако и на 
тржишту луксузне робе. Мале серије про-
извода и индивидуални захтеви клијената 
омогућавају овом занату да одговори на 
брзе промене на тржишту и прилагођа-
вање новим потребама.

ОБУЋАРСКИ ЗАНАТ
Обућарски занат обухвата израду нове 

и поправку старе обуће. Основни алат који 
се користи у овом занату чине: ножеви, че-
кић, клешта, шила, игле, гвожђе за глачање 
(фонер), обрезач, турпије, копач, бодач 
(штуфер), радла, радла за исецање коже, 
лампа за загревање, даска за кројење, ра- 
стављач, коњић, штепалица, шанови, цир-
кле, троножац, штендер, кука за извла-
чење калупа и каиш. 

Ножеви у обућарству могу бити сле-
дећи:

• кратки широки нож се употребљава 
за трашење (истањивање) и образо-
вање ђонова и потпетица;
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• дугачак широки нож служи за исту 
сврху као и претходни;

• нож за ширфовање (скидање иви-
ца) се употребљава за истањивање 
ивица  лица и поставе, односно ма-
теријала од кога се израђује горњи 
део обуће;

• нож за кројење лица је неопходан за 
кројење коже и платна;

• нож за кројење доњег дела обуће је 
својим обликом подешен за лакше 
захватање ђона (крупона, вратова и 
окрајине) приликом кројења.

Брусеви служе за оштрење обућарских 
ножева, а израђују се од квалитетног бру-
сног камена.

Чекићем се у обућарству укивају ексери 
свих врста, како би се савило кожно тки-
во,  уобличила кожа на калупу и сл. За ра- 
злику од осталих, обућарски чекић је мало 
повијен. На једној страни је спљоштен, а 
на другој, на правом делу, има облик   про-
ширене и благо заобљене главе. Све ивице 
обућарског чекића су заобљене да би се из-
бегло прскање материјала под притиском. 
На средини има одговарајући прорез за 
насађивање на дрвену ручицу.

За ручну израду обуће употребљава се 
више врста клешта. Навлачење горњег 
дела на калуп обавља се помоћу две врсте 
клешта. Једна су на предњем делу извучена 
и довољно широка за правилно захватање 
коже и поставе које се навлаче на калуп.  
Извучени део је на унутрашњој страни 
попречно избраздан да би се спречило 
клизање коже и поставе приликом захва-
тања. Друга врста клешта подешена је за 
исправљање бора на калупу, које се нај-
више јављају при врху капне. Ова клешта 

се обликом разликују од претходних  јер 
имају узан и савијен врх, који је изнутра 
такође попречно назупчан ради лакшег 
захватања лица обуће. На њиховом доњем 
делу налази се одговарајући испуст у виду 
чекића, који служи за укивање гвоздених 
ексера на капне. Осим наведених врста, 
у обућарству се употребљавају и обична 
клешта за вађење ексера и, приликом оп-
равке обуће, за скидање потпетица и ђоно-
ва. На делу за захватање ексера, клешта су 
довољно затворена за пресецање гвозде-
них ексера, уколико је потребно. 

У обућарству се не користи специфич-
на врста маказа за обрезивање поставе и 
платна на горњем делу обуће.

Употребљава се неколико врста шила за 
фирцање, за шивење рама и  за укивање. 
За ушивање рама се, осим шила, користе 
и свињске длаке зване „поршне”. Шила су 
израђена од квалитетног челика и потреб-
но је да буду довољно глатка због лакшег 
пробијања коже и њиховог извлачења. 
Руковање олакшава одговарајући држач, 
који се на шило насађује набадањем или  
шрафљењем.

 За ручну израду обуће употребљавају 
се две врсте игала. Веће игле служе за фир-
цање, а мање и тање за шивење рама. 

Обрезач је сличан жицоваду, с том 
разликом што је на средини заоштрен, а 
служи за исецање поставе код гордишта 
и усклађивање на саставу кожних делова 
чизама.

У обућарству се употребљава више вр- 
ста турпија, међу којима су најважније: 

• турпија за стругање ђонова, а исто-
времено и за стругање потпетица са 
стране;

• турпија за стругање гвоздених ексе- 
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ра на потпетици, која је на обе стра-
не ситно изрецкана, а на једном 
крају издужена у шиљак, на који се 
навлачи дрвена ручица;

• турпија за стругање ексера у ципели 
је пљоснатог повијеног облика. На 
доњој страни је тачкасто назубље-
на, а на горњој, на две трећине од 
врха, налази се отвор за причвр-
шћивање на метални држач. Горњи 
део држача је зашиљен због насађи-
вања дрвена ручице;

• турпија за стругање дрвених ексера 
на пети у унутрашњости ципеле. На 
једној њеној страни налази се глава 
округлог облика, која је на чеоној 
површини тачкасто назупчана ради 
стругања. Друга страна је продуже-
на у  шиљак, на који се насађује од-
говарајућа дрвена ручица.

Копач служи за издубљивање ђона испод 
засека код шивених ципела. Њиме се копа 
ђон да би се направило место за конац при 
шивењу ђона и да би засечени део могао да 
се поправи и поравна са површином ђона.

Гвожђе за глачање, као што му име каже, 
служи за глачање спољашње стране ђона, 
пете и за глачање и формирање рубова и 
моста на ципели. Разликује се по облику и 
изради, у зависности од намене.

Бодач (штуфер) служи за набадање ке-
дера ради украшавања. Набадање се врши 
на правилним и једнаким размацима, у 
виду паралелних црта, које се истовреме-
но користе код шивења кедера за одређи-
вање појединачних растојања убода игле.

Поред овог,  употребљава се и бодач-
радла, помоћу које је рад бржи, и то искљу-
чиво  за украшавање.

Радлом се шара ђон;  она се најпре за-
грева да би се одговарајуће шаре могле 
утиснути у ђон. Постоје разне врсте так-
вих радли, у зависности од шаре.

Радлом за исецање коже секу се лице 
и постава да би ивица била нарецкана. У 
свим случајевима када се не врши преса-
вијање, ивице лица и поставе секу се рад-
лом.

Зумбе се употребљавају за бушење коже 
ради украшавања или отварања рупица за 
шивење ципеле. Могу бити различитог об-
лика и величине. Постоје ручне и машин-
ске зумбе, а  има и таквих  којима се ис-
товремено постиже више врста шупљина  
геометријског облика.

Шпиритусна лампа служи за загревање 
гвожђа за глачање и за загревање радли за 
украшавање.

Даска за кројење горњег дела обуће  
обично је израђена од дрвета липе или 
тополе.

Растављач служи за растављање шавова 
горњег дела обуће. Израђује се од тврдог 
дрвета.

Коњић се употребљава за лепљење 
предњице или за спајање предњице са 
задњим делом лица. Начињен је од дрвета, 
а његов облик је подешен сврси за коју је 
намењен.

Штепалица је помоћно средство за 
ушивања сара код чизама. Њоме се придр-
жава лице, да се не би померало приликом 
шивења. Израђује се од дрвета.

Шавови су врста дрвених калупа саста-
вљених од четири дела, који се искључиво 
користе код чизама, за развлачење сара.

Циркле у обућарству служе за тачно 
обележавање и размеравање. Обележа-
вање се врши на лицу приликом шарања, а 
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размеравање током навлачења капне или 
предњице на калуп, да бе се добила иста 
величина и облик.

Гвоздени  троножац чини ослонац за 
укивање ексера и блокеја приликом оправ-
ке обуће.

Штендер има исту сврху, али углавном 
код чизама.

Кука од профилисанога гвожђа или 
жице веће дебљине служи за извлачење 
калупа из готових ципела.

Да би ципела са калупом чврсто стаја-
ла на бутини, при раду се користи каиш 
за притезање. Истовремено, каиш се упо-
требљава и за извлачење калупа из ципела, 
односно провлачи се кроз шупљину куке и 
извлачи се калуп.

Обућарски калупи се праве од грабовог 
и буковог дрвета. Грабово дрво је знат-
но боље и постојаније. Најбољи су ручно 
прављени калупи,  израђени по поруџби-
ни обућарског мајстора, а величине према 
индивидуалној мери наручиоца, при чему 
су узети у обзир сви недостаци стопала. 
Познавање анатомије је основни услов за 
израду добрих калупа према узетој мери. 
Поједини обућари раде модел калупа по 
својој жељи и шаљу га фабрици за израду 
калупа према моделу. Готови индустријски 
калупи обележавају се бројевима који оз-
начавају дужину, ширину и фазон.

У обућарству се употребљавају разне 
машине за шивење. Њихов тип и облик 
зависе од произвођача, а могу да буду са 
ножним или електричним погоном.

Према сврси, обућарске машине за ши-
вење могу се поделити на следеће:

• машине за оправку, које се упо-
требљавају и приликом израде чи-
зама, за шивење каишева на сарама;

• машина левица за шивење предњи-
це код ципела, којом може да се 
обавља и отворено и затворено ши-
вење;

• равна машина која се углавном упо-
требљава за отворено шивење. 

По конструкцији, све обућарске маши-
не се могу поделити у две групе: са равном 
плочом и са ваљкастим краком.

Ципеле се праве од природне или ве- 
штачке коже. Могу да се израђују и од 
текстила, али су најквалитетније кожне 
ципеле. И ђонови могу бити од праве или 
вештачке коже и од гуме. За израду ципела 
потребни су калупи на којима се израђују.1

На почетку процеса израде ципела 
најпре се узима отисак стопала и,  на ос-
нову тога, кроји се модел. Затим следи 
кројење и шивење горњих делова обуће. 
Када  обућар нема машину за њихово ши-
вење, ова операција може да се обави по-
моћу хериктера, којим се праве штепови, 
ушива се постава или украси. Затим се на 
калупе стављају горњи делови и ексер-
чићима или дрвеним клиновима се прич-
вршћују за калуп. Некада је за лепљење 
делова обуће коришћен чириш прављен 
на природној бази, а данас се више упо-
требљавају синтетички лепкови. После 
тога, на доњи део калупа се лепи претход-
но искројен ђон. На женску обућу се ста-
вљају потпетице или штикле, а на мушку 
пете. После сушења, обућа се  скида са 
калупа и у њеној унутрашњости се лепи 
табаница.2

1 Радомир Нусковић, Обућар, приручник за обућарски 
занат (Београд: Завод за унапређивање занатства, 
Занатска комора Н.Р. Србије, 1957).

2 Поступак израде у обућарском занату, по исказу 
Остоје Малешевића.
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АРХИВСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О 
ОБУЋАРСКОМ ЗАНАТУ

У Историјском архиву Београда, у делу 
у коме је обрађена грађа о еснафима, на-
лазе се подаци и о обућарском занату од 
средине XIX века.

У рекламном делу календара Српски 
занатлија за 1890. годину наведена је 
обућарска радња мушке и женске обуће 
Милоша Савића, која је, како се наводи, 
награђена дипломом I класе на Бечкој 
обућарској изложби и медаљом на Пари-
ској светској изложби, као и поверењем 
свих сталних муштерија. У радњи су из-
рађивани следећи типови обуће: чизме 
официрске, јахачке, топџијске, ловачке и 
дечје с борама; ципеле брдске, тоциљаће, 
балске, бинске и штриковане комотшухе, 
папуче.3

У списку телефонских преплатника за 
1914. годину, на територији града Београ-
да наведени су власници следећих обућар-
ских радњи: браћа Марковић, у Улици 
краља Милана 12, Савић Милош, у Колар-
чевој улици 5, Станковић Урош  Солунац,  
у  Његошевој 23, Ћосић Драгољуб, у Улици 
кнеза Михаила 6, и Жикић Ђ.  Васиљевић  
Американац, у Улици краља Милана 80.4

У Историјском архиву Београда постоји 
и документ из 1928. године, којим се Јоси-
фу Фриду одобрава отварање обућарске 
радње у Београду јер поседује диплому о 
положеном мајсторском испиту у Београ-

3 Српски занатлија, календар са сликама за 1890. 
годину (Београд: Занатско удружење, 1890).

4 Министарство грађевине, Главна управа поште, 
телеграфа и телефона, телефонски саобраћај, 
Списак телефонских преплатника 1914. године 
(Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, 
1914).

ду, под бр. 40/100, од  10. маја 1926. године.5

У Адресару Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца из 1929. године, у делу који се 
односи на Београд, наведено је тридесет 
девет обућарских радњи.6

Из 1939. године потиче документ којим 
се Петру Мишићу, обућару, издаје дозвола 
за отварање радионице у Београду.7

Историјски архив Београда поседује и 
документ из 1942. године, са списком рад-
ника обућарске радње „Šik de Paris”, која се 
налазила у Кнез Михаиловој 15.8 

У Адресару приватних занатских рад- 
њи, објављеном у Занатском календару 
1950. године, поменуте  су 33 обућарске 
радње.9 

ОБУЋАРСКА РАДЊА ЈАСМИНЕ 
МАЛЕШЕВИЋ

У најужем центру Београда, на Тера-
зијама број 5, у пасажу, налази се обућар-
ска радња Јасмине Малешевић. Њен осни-
вач је Остоја Малешевић, рођен 29. јануара 
1932. године, од оца Петра и мајке Ристане, 
у селу Трошељи код Нове Тополе, општина 
Босанска Градишка. Прва два разреда ос-
новне школе завршио је у селу Ламинци-
ма. Услед избијања Другог светског рата 
прекинуо је школовање и наставио га на-
кон рата. Током рата, његов отац Петар 

5 ИАБ, Удружење занатлија за град Београд у срезу 
Београдском, Књига мајсторских испита за 1928, 
кутија 96.

6 Адресар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
за индустрију, обрт, трговину и пољопривреду 
(Београд, 1929).

7 ИАБ, Удружење занатлија за град Београд у срезу 
Београдском, Књига мајсторских испита 1935–1943, 
кутија 98.

8 Ibid.
9 Адресар приватних занатских радњи на територији 

Н. Р. Србије, Занатски календар (Београд, 1950).
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био је одведен у немачко заробљеништво, 
а мајка Ристана се разболела и умрла од 
тифуса. Да би прехранио браћу и сестре, 
Остоја је радио код газде у селу. По завр-
шетку основне школе, са напуњених пет-
наeст година, дошао је у Београд, где је са 
рођаком, обућаром Јовом Малешевићем, 
18. јула 1947. године отишао до обућарске 
радње Жарка Јањића, у Бацетиној улици 
бр. 2 на Чубури. По причи Остоје Малеше-
вића, Жарко Јањић и његова породица су 
се лоше опходили према њему, па  је морао 
да обавља разне послове, а најмање да учи 
обућарски занат.

У том периоду Остоја је почео да похађа 
занатску школу. Од другова је сазнао да је, 
као и неки од њих, могао да затражи да буде 

примљен у Занатски дом (Хиландарска 1), 
што је и учинио. Након тога је напустио 
мајстора Жарка Јањића и дошао у Само- 
сталну обућарску задругу „7. јули”, која се 
тада налазила у Грачаничкој улици 7. Остоја 
је тада замолио директора Ђуру Вукелића 
да у Задрузи настави учење обућарског за-
ната. Био је примљен у Задругу, а мајстор 
код кога је учио занат звао се Никола Орељ. 
По Остојиној причи, Никола Орељ је био 
одличан и искусан занатлија, а обучавао 
је  осам ученика. Остоја се трудио да што 
боље изучи обућарски занат, што је и успео, 
и у Занатској школи је био увек одличан. 
Био је обавезан да за свако тромесечје у 
Занатски дом донесе потврду о оценама из 
Занатске школе, као и у Задругу, у којој је 

Слика 1. Задруга „7. јули” у Грачаничкој улици бр. 7 у Београду, у којој је Остоја Малешевић завршио занат и радио 
Figure 1 The 7. juli Cooperative at No. 7 Gračanička Street in Belgrade, where Ostoja Malešević was trained and where 

he worked 
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изучавао обућарски занат. Кад је видео ње-
гове оцене, мајстор Никола је дао стручно 
мишљење директору да Остоја одмах може 
да полаже обућарски занат, пре рока, што је 
иначе трајало три године.

Остоја је стручни део испита полагао 
код мајстора Радета Радосављевића, који 
је имао радњу у Таковској улици и био је 
члан комисије, одређен од стране Првог 
рејона града Београда, а теорију је полагао 
у згради Првог рејона, која се тада налази-
ла у Чика-Љубиној улици. Све то је урадио 
са одличним успехом. Остоја Малешевић 
је 22. фебруара 1950. године постао калфа, 
тј. вкв. обућар, а од 1. марта 1950. је почео 
да ради. У Задрузи „7. јули”  радио је до 21. 
септембра 1952. године. 

Остоја је на одслужење војног рока оти-
шао 1952. и остао све до 1954. године, и то 

у Травнику и Ђаковици. Затим је напустио 
Задругу „7.јули”, која је била пред ликви-
дацијом, и почео да ради у Самосталној 
обућарској задрузи „Шумадија”, која се на-
лазила у Улици 7. јула (данас Краља Петра ) 
бр. 43, у којој је затекао велики број колега. 

Остоја Малешевић је 18. априла 1958. 
године, у  Секретаријату за рад Народног 
одбора Среза града Београда, положио 
испит за високо квалификованог занат-
ског радника обућарског заната. По њего-
вој причи, волео је да иде у кафане, и то у: 
„Пролеће”, „Грчку краљицу”, „Бранковину”, 
„Сувобор”, „Грмеч”, „Скадарлију” и тд. У За-
друзи „Шумадија” радио је десетак година, 
а 1963. шест месеци у Постоларској задру-
зи у Дубровнику.

После Задруге „Шумадија”, Остоја је 
почео да ради приватно 1964. године, код 

Слика 2. Обућарска задруга „Шумадија”у Улици краља Петра 43, у којој је радио Остоја Малешевић 
Figure 2 The Šumadija Shoemakers’ Cooperative at No. 43 Kralja Petra Street, where Ostoja Malešević worked 
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обућара Радислава ‒ Раке Станојевића, 
који је имао радњу на Теразијама бр. 3. Ту 
је  провео шест година, када се мајстор 
разболео и морао да се пензионише. Ста-
нојевић је тада обећао Остоји да ће му 
дати сагласност за преузимање радње уко-
лико поднесе захтев и молбу Општини 
Стари град у Београду, где је требало да 
му издају решење и дозволу за рад. Месец 
дана после подношења документације, до-
био је одобрење и дозволу за рад 1. јануара 
1972. године. Почео је да ради самостално, 
у радњи под називом С.З.О.Р. Малешевић 
П. Остоја. Мајстор Радислав је преми-
нуо 1972. године. У овој радњи, Остоји је 
повремено помагала супруга Радмила, и 
то у продаји обућарских производа.

По причи Остоје Малешевића, углав-
ном је производио женску обућу, и то у 

сарадњи са другим мајсторима. Највише је 
сарађивао са креатором модела Миланом 
Миљковићем и имао је две колегинице хе-
риктерке за шивење горњих делова обуће, 
Босу и Аницу, а мајстори педнисти за доње 
делове обуће били су Драган В., Васа П., 
Света С., Пера Н., Марко М. и други.

Остоја је материјале куповао на разним 
местима у Београду, јер је тада било пуно 
таквих радњи, као што су: Југозан, Кожар-
ска задруга, Ангро кожа, Јелен, Алмерија 
и многе друге, које сада више не постоје. 
Повремено је ишао и у Италију ради на-
бавке материјала.

Остоја Малешевић каже да је све мање 
обућарских радњи и мајстора који ручно 
израђују обућу, да нема ученике који изу-
чавају обућарски занат, што може довести 
до смањења броја обућара. У данас ак-

Слика 3. Остоја Малешевић на раду у Постоларској задрузи у Дубровнику 1963. године  
Figure 3 Ostoja Malešević working for Shoemakers’ Cooperative in Dubrovnik in 1963 
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тивним обућарским радњама углавном се 
врше поправке, а мање се израђује обућа.

Остојина ћерка Јасмина је завршила 
основну и средњу хемијску школу 18. ок-
тобра 1952. године, а потом Ветеринарски 
факултет.

Остоја је обућарску радњу водио од 1. 
јануара 1972. до 1. априла 1995. године. 
Тада је отишао у пензију, а радњу је пре-
узела ћерка Јасмина. И поред тога што је 
био у пензији, мајстор Остоја је редовно 
долазио у радњу и помагао ћерки. Тек од 

2006. године, услед здравствених разлога, 
престао је с послом.

По његовој причи, за израду једне ква-
литетне ципеле потребни су: кожа од те-
лећег бокса, кожна постава, лубови за 
задњи и капне за предњи део ципела, 
бранзоли са металним гленштицима, кож-
ни ђонови, потпетице (штикле) и кожне 
табанице, у зависности од врсте ципела.

Остоја Малешевић је преминуо 4. 
фебруара 2010. године.

Јасмина Малешевић је ванредно поло-
жила за обућара у Школи „Божидар Аџија” 
у Београду, 9. априла 2013. године. Осим 
обућарским занатом, врло успешно се 
бави  писањем поезије и до сада је издала 
две коауторске и пет самосталних књига, 
члан је Удружења књижевника Србије и 
учествује на бројним манифестацијама у 
Београду и Србији, на којима се предста-
вљају песници. 

Јасмина Малешевић је наставила  да не-
гује традицију израде и продаје ручно на-
прављене женске обуће.

ОБУЋАРСКА РАДЊА „Д. ИВКОВИЋ”
У Његошевој улици 11, у дворишту, 

у центру Београда, налази се обућарска 
радња „Д. Ивковић”. Драган Ивковић се 
родио 7. јула 1933. године, у селу Шама-
рички Брђани код Двора на Уни, у Банији. 
Основну школу је започео крајем тридесе-
тих година XX века, у родном селу, а услед 
избијања Другог светског рата је прекинуо 
школовање. Током рата, његовог оца Ми-
лана убиле су усташе и спаљена им је поро-
дична кућа. Драган и његова браћа Јанко, 
Милош и Гојко су се прикључили парти-
занском покрету, и то Седмој банијској 
бригади. По завршетку рата, Драган је 
1944, са 12 година, дошао у Сисак, где је  

Слика 4.  Јасмина Малешевић при изради обућарског 
производа

Figure 4 Jasmina Malešević making a piece of footwear
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завршио основну школу. У Сиску је жи-
вео у дому за децу без родитеља. Затим је 
похађао занатску школу, а практични део 
наставе код Милета Бралића,  обућарског 
мајстора који му је био додељен. Након че-
тири године је положио калфенски испит 
у августу 1951, а потом је почео да ради у 
обућарској фабрици „Мода“ у Сиску. Вој-
ни рок је одслужио у Черномељу у Слове-
нији, одакле је прекомандован у Ријеку, у 
трајању од две године.

Драган је дошао у Београд 1959. године. 
Његово прво радно место било је у Задру-
зи „Србија”, где је провео годину дана. По-
том је радио приватно, у обућарској радњи  
Илије Лотина, у Јакшићевој 4а, а затим код 
обућара Илије Ђукића у Брегалничкој ули-
ци на Чубури. Ту је провео четири године, 
а потом три месеца код Радета Бујинца у 
Булевару револуције (данас Булевар краља 
Александра). Одатле је прешао код обућа-
ра Владимира Талијановића, у радњи у 
Улици 29. новембра, код кога је радио го-
дину дана.

На данашњу локацију у Његошевој 11 до-
шао је 1962. године. Оженио се Стаком 1965, 
а ћерка Драгана се родила 1972. године.

По причи Драгана Ивковића, највише је 
правио класичне мушке ципеле, али и жен-
ске, са петом и штиклом, као и женске сан-
дале, а мање друге производе. За израду ци-
пела користи дрвене калупе, које дотерује 
и обрађује у зависности од жеље клијента. 
Његова обућа била је од броја 35 до 48.

Некада је „Индустрија обуће“ од њега 
наручивала поједине делове обуће. По 
Драгановој причи, добијао је наруџбине 
и од часних сестара, за ципеле типа боро- 
санке. Од 1964.  до 1970. година правио је 
клизаљке, које су најчешће куповале шко-
ле у којима је постојала обука клизања. 

Одшколовао је једног ученика, који је код 
њега неко време и радио.

Драган Ивковић је све до 1999. године 
сваког дана правио обућу, и то: ципеле, 
сандале, женске чизме, папуче и женске 
сандале. 

У његовој обућарској радњи купују и по-
прављају ципеле познате јавне личности Бе-
ограда. Након одласка у пензију 2005. годи-
не, радњу води његова ћерка Драгана. Она 
је завршила средњу Правно-биротехничку 
школу, али је истовремено учила и обућар-
ски занат код оца. И после одласка у пен-

Слика 5. Драган Ивковић испред излога своје радње
Figure 5 Dragan Ivković in front of his store 
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зију, Драган је радио колико му је здравље 
дозвољавало, како би помогао својој ћерки.

Данас Драган ручно прави обућу из за-
довољства, због својих креативних жеља. 
Током последње две године, у радионици 
поред Драганове ради и мајстор Владимир 
Цветковић, који је завршио трогодишњу 
школу за дизајн коже, и то одсек за обућа-
ре. Потом је радио у Ортопедском преду-
зећу „Рудо” у Београду, где је  израђивао 
дечју ортопедску обућу, што је радио и код 
мајстора Драгана, упоредо са израдом и 
поправком обуће. 

У обућарској радњи Драгана Ивковића 
и даље се негује породична традиција овог 
заната.

ОБУЋАРСКА РАДЊА „МИХАЉИЦА”
Обућарска радња „Михаљица” налази 

се у самом центру Београда, на Теразијама 

38/1, у дворишту. Њен  данашњи власник  
је Горан Краљ.

Горанов отац Недељко Краљ се први 
у породици бавио обућарским занатом.  
Рођен је 1937. године у Глини, где је за-
вршио основну школу. Са навршених 14 
година, Недељко је дошао у Београд, где 
је похађао занатску школу, обућарски од-
сек, а практични део наставе у Фабрици 
обуће „Петар Велебит”. Након четири го-
дине,  Недељко је положио мајсторски 
испит. Практични део испита се одвијао 
у Фабрици  „Петар Велебит”. Након тога, 
краће време је радио у тој фабрици, а по-
том је отишао у Аустрију, у тада познату 
обућарску радњу у Бечу. Ту је боравио го-
дину дана, па се вратио у Београд и почео 
да ради у Фабрици обуће „Београд”, коју је 
напустио и отворио самосталну занатску 
радњу 1967. године,  у Кнез Михаиловој 

Слика 6.  Драган Ивковић и његов радник Владимир Цветковић, у својој обућарској радионици  
Figure 6 Dragan Ivković, accompanied by his employee Vladimir Cvetković, in his shoemaking workshop
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улици 30. Обучио је велики број ученика, 
а неки од њих су наставили да раде код 
њега. Недељко се оженио Јаворком 1962. 
године и имају два сина, Илију (1962) и Го-
рана (1964). 

Недељко је редовно посећивао сајмове 
коже и обуће у европским метрополама, 
на којима се упознавао са новим трендови-
ма у обућарству и новим материјалима на 
тржишту. На сајмовима коже и обуће Не-
дељко је био чест излагач. По причи Горана 
Краља, дешавало се да испред очеве радње 
у Кнез Михаиловој 30 буду редови купаца. 

Илија Краљ је завршио средњу школу 
за царинског техничара, а потом ванред-
но Кожарско-обућарску школу 1980‒1981. 
године  и две године Правног факултета 
у Београду. Горан Краљ је завршио Вишу 
економску школу, а потом  Кожарско-
обућарску школу. 

 Услед рушења објекта у Кнез Михаило-
вој 30, где му се налазила радња, Недељко 
Краљ је од пословног простора добио ло-
кал на Обилићевом венцу 21. 

Недељко је преминуо 2000. године, 
а обућарску радњу је даље водио Илија 
Краљ. У данашњој радњи углавном се 
врши продаја, а радионица је пребачена на 
другу локацију.

Горан Краљ је преузео радњу Драгосла-
ва Михаљице, сина некадашњег обућара 
Милана Михаљице. Милан Михаљица је 
рођен 1. јуна 1915. године, у месту Стра-
банџи код Велике Кладуше, где је завршио 
основну школу. Потом је учио обућарски 
занат. Након добијања мајсторског писма, 
Милан је отварио обућарску радњу. Током 
Другог светског рата био је у партизан-
ским јединицама, а након рата је дошао у 
Београд и почео да се бави обућарским за-
натом у Задрузи „7. јули”. Оженио се Савом 

Илијашевић, са којом има сина Драгосла-
ва. По одласку  из Задруге, отворио је са-
мосталну радњу на Теразијама 38/1, у дво-
ришту. Ту је  радио до краја живота, када 
је радњу наставио да води син Драгослав, 
који је 2005. године предао Горану Краљу.

Последњих година, ципеле које из-
рађује Горан Краљ приказане су на модним 
ревијама Милице Вукадиновић у Београду, 
на ревији модног часописа Catwalk у Ма-
стрихту, као и на другим модним ревијама 
у земљи и иностранству.

Обућарска радња „Михаљица”, коју сада 
води Горан Краљ, је од Министарства при-

Слика 7. Излог радње Милана Михаљице
Figure 7 The window of Milan Mihaljica’s workshop
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вреде Републике Србије добила сертифи-
кат 8. октобра 2013. године, у коме је на-
значено да ручно израђује уникатну обућу.

Илија и Горан Краљ настављају да не-
гују традицију ручно рађене обуће у овим 
радњама.

САМОСТАЛНА ОБУЋАРСКА РАДЊА 
ЗДРАВКА ДЕСПОТОВИЋА

У Улици кнеза Милоша 25 налази се 
обућарска радња Здравка Деспотовића. 
Здравко је рођен 3. септембра 1933. годи-
не, у селу Горњим Добрићима, општина 
Лозница.  Основну школу је започео у Ло- 
зници, а завршио у Београду. Са напуње-
них 12 година, почео је да похађа занатску 
школу. Тада је становао у Улици Париских 
бригада, у дому. Учествовао је у раднич-
ким акцијама при изградњи Ташмајдан-
ског парка. Након четири године, положио 
је занатски испит. По добијању занатске 
дипломе, отишао је у Ниш на одслужење 
војног рока, у трајању од две године. По 
причи Сандре Деспотовић,  Здравко је у 
војсци, у поподневним часовима, радио у 
једној обућарској радњи у Нишу. Пошто се 
добро показао, имао је солидна примања, 
што се види из приче да је са одслужења 
војног рока дошао у оделу од енглеског 
штофа и са класичним ципелама које је 
сам направио. Здравко је затим у Београду, 
у Привредној комори града Београда, по-
лажио занатски испит за обућара. По до-
бијању занатског писма, отворио је своју 
прву радњу, у Цвијићевој улици.

Здравко је из првог брака имао сина, 
а са другом супругом, Ружицом, ћерку  
Сандру. Сандра је рођена 17. априла 1970. 
године у Београду.  Завршила је Осму бе-
оградску гимназију, али и кожарску шко-
лу, одсек за индустријску обућу. Потом је 

Слика 8. Обућарска радња Милана Михаљице
Figure 8 Milan Mihaljica’s workshop

Слика 9. Горан Краљ при кројењу горњег дела ципеле
Figure 9 Goran Kralj cutting a vamp
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у Италији започела да похађа факултет за 
дизајн ципела, али га је прекинула и вра-
тила се у Београд, где је на Филолошком 
факултету дипломирала на групи за ита-
лијански језик.

Ради већег обима посла, Здравко је 
1969. године затворио радњу у Цвијићевој 
и преузео локал у Улици кнеза Милоша 25, 
где се до тада такође налазила обућарска 
радња. На свој назив радње додао је и „Kа-
пра“, због тога што је за поставу ципела 
најфинија  козја кожа.

Здравко Деспотовић је ручно правио 
обућу, и то: ципеле, сандале, еспадриле, 
чизме, папуче и анатомске кломпе. Ре-
довно је посећивао сајмове коже и обуће 
у Европи,  одакле  је доносио брошуре са 
новим трендовима у обућарству и где је 
куповао   материјале који су на нашем тр-
жишту били мање заступљени. Здравко је 
на сајмовима коже и обуће код нас излагао 
своје обућарске производе на свом штанду 
и на штандовима Фабрике обуће „Борово”.

Током рада у обућарској радњи, Здравку 
је велику помоћ пружала и супруга Ружица.

У сарадњи са лекаром Лазаром Стоја-
новићем и другим лекарима Дечје клинике 
у Тиршовој улици и Клиничког центра, из-
радио је анатомски обликоване кломпе од 
телећег бокса и липовог дрвета, са поста-
вом од свињске коже. Ради израде већег 
броја кломпи, Здравко је 1983. године 
купио линију за производњу анатомских 
кломпи у Паризу. Био је први у Југосла-
вији који је, као приватно лице, поседовао 
овакву линију, каква је  до тада постојала 
само у државном предузећу „Копитарна” у 
Севници у Словенији.

По причи Сандре Деспотовић, Здравко 
је за „Копитарну”, по наруџбини,  урадио 
корекцију горњег дела лица из једног дела. 

Слика 11.  Здравко Деспотовић у обућарској 
радионици, при изради кломпи

Figure 11 Zdravko Despotović making a clog in his 
shoemaking workshop

Слика 10. Спољни изглед обућарске радње Здравка 
Деспотовића у Улици кнеза Милоша 25

Figure 10 Exterior of Zdravko Despotović’s shoemaker’s 
shop in No. 25 Kneza Miloša Street
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Анатомске кломпе, осим  у својој радњи, 
Здравко је продавао у радњама Фабрике 
обуће „Борово” по читавој Југославији, и 
то под његовим именом. Почетком деве-
десетих година XX века, услед повећања 
потражње анатомских кломпи, изнајмио 
је простор испод трибина на Ташмајдану.

Здравко је до последњег дана живота 
радио у својој радњи.  Преминуо је 13. ав-
густа 2014. године, у својој 81. години.

Обућарску радњу је наследила ћерка 
Сандра, која је наставила да негује тради-
цију дизајнирања, израде и продаје ручно 
прављене обуће.

ОБУЋАРСКА РАДЊА МИРЈАНЕ НИКИЋ 
ВУЈОВИЋ

У Београду, на Зеленом венцу бр. 6, на-
лази се обућарска радња Мирјане Никић 
Вујовић. Њен оснивач је Недељко Тодора 

Никић, рођен 15. фебруара 1928. године 
у селу Доњем Вуковском, у срезу Бугојно 
у Босни, где је завршио основну школу. 
По причи Живане Никић, из брака Тодо-
ра Никића и Стане рођен је Недељко, у 
седмочланој породици, тако да је он, по 
препоруци учитеља и свештеника, био 
изабран да оде у Београд на занат. Са 12 
година, Недељко је дошао у Београд 1940. 
године, а затим га је Српско привредно 
друштво „Привредник” послало у Вршац. 
Био му је одређен мајстор Милутин Вуко-
сављевић,  код кога је и становао. У том 
периоду је почео да похађа занатску шко-
лу у Вршцу, одсек за обућара, у трајању од 
три године, а практичну наставу је имао 
код мајстора, који му је дао добру основу 
о начину рада у обућарском занату, мада је 
живот код њега  био тежак. Недељко је код 
мајстора Милутина Вукосављевића бора-

Слика 12. Недељко Никић са својим ученицима и радницима
Figure 12 Nedeljko Nikić accompanied by his apprentices and workers
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вио од 26. септембра 1940. до 26. септем-
бра 1944. године. Испит за занатског по-
моћника Недељко је положио 28. октобра 
1944. године. Потом се вратио у Београд, 
где је краће време приватно радио код 
једног обућара, а затим је отишао на Вис, 
на одслужење војног рока, од 26. октобра 
1948. до 31. марта 1950. године. У војсци 
је стекао чин капетана. По повратку је ра-
дио у официрској задрузи, где је највише  
поправљао обућу, и то официрске чизме и 
ципеле. Недељко је мајсторски испит  по-
ложио при Народном одбору среза Бео-
град, 29. септембра 1953. године.

Недељкова супруга Живана се родила 
у Београду 23. октобра 1932. године, где је 
завршила основну школу. Потом је учила 
кројачки занат у Конфекцији „Победа”. По 
добијању дипломе кројачког заната 1948. 
године,   радила је у официрској задрузи, и 
то од 1948. до 1954. године. Ту је упознала 
Недељка, са којим је склопила брак. Затим 
су Живана и Недељко отворили самостал-
ну обућарску радњу у Призренској улици, 
1954. године. У њој је Живана обављала 
хериктерски део посла. Потом су се 1962. 
године преселили на данашњу локацију, на 
којој се пре тога налазила обућарска радња 
Радомира Милановића.

По причи Живане Никић, одшколова-
ли су двадесетак ученика, и то тако што 
су увек имали бар једног или двојицу из 
Босне. Неки од њих су наставили да се 
баве обућарским занатом у нашој земљи, 
а неки су отишли у иностранство и додат-
но се усавршавали, па данас имају мање 
фабрике за производњу ципела.

Ознаке на ципелама обућарске радње 
Недељка Никића некада су биле  у виду гло-
буса око имена Никић, а данас је само име. 
По причи Живане Никић, највише су пра-

Слика 14. Мирјана Никић Вујовић и њена мајка 
Живана, у продајном делу обућарске радње

Figure 14 Mirjana Nikić Vujović and her mother Živana in 
the retail section of their shoemaker’s store

 Слика 13. Недељко и Живана Никић са пријатељима, 
испред  обућарске радње

Figure 13 Nedeljko and Živana Nikić with friends in front 
of their shoemaker’s store
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вили женске ципеле, а мушке су мање из-
рађивали, и то само две боје, браон и црну 
комбинацију, и лаковане ципеле. Најпре 
су моделе за салонке сами осмишљава-
ли, а касније су их набављали у Италији. 
Осим редовних бројева, по наруџбини су 
правили ципеле у пола броја. По Жива-
ниној причи, Недељко је био строг према 
ученицима, али праведан. Цела породица 
се бринула о ученицима, тако да и данас 
врло често долазе и захваљују на указаној 
пажњи и знању које су стекли у овој радњи. 

Недељко и Живана имају две ћерке: 
Љиљану, рођену  1953. године, и Мирја-
ну,  1957. године. Љиљана је све до пензије 
радила у Југопетролу, а Мирјана је започ-
ела студије архитектуре, али их је преки-
нула и почела да ради у њиховој обућар-
ској радњи. Мирјана Никић Вуковић је 
положила испит за обућара у Образовном 
центру за опште и стручно образовање 
„Светозар Марковић” у Великој Плани, 26. 
априла 1985. године. Недељко и, касније, 
његова ћерка Мирјана су све до деведе-
сетих година XX века редовно  посећи-
вали сајмове коже и обуће у Италији и у 
тамошњим фабрикама су набављали мате-
ријале, и то највише у Милану, Венецији и 
Падови. Машине и алате су углавном ку-
повали у Немачкој. По Живаниној причи, 
Недељко је у јутарњим часовима, пре него 
што дође у радњу, волео да се састане са 
колегама обућарима у хотелу „Балкан”. 

Недељко је активно радио све до одла- 
ска у пензију, услед здравствених тегоба.  

У обућарској радњи „Никић” постоји 
око 300 модела ципела. Када је Недељко 
отишао у пензију, ћерка Мирјана је преузе-
ла вођење радње, уз свесрдну помоћ Жи-
ваниног вишегодишњег искуства и знања 
при раду и продаји.

Недељко Никић је преминуо 1991. го-
дине.

Унутрашњи и спољашњи изглед радње 
се од 1962. године није знатније мењао.

У обућарској радњи Мирјане Никић 
Вујовић настављено је неговање породи-
чне традиције ручне израде женских ци-
пела и сандала. Током дуге историје, у њој 
је прављена обућа коришћена у бројним 
позоришним представама и филмовима.  
Познате јавне личности су ту куповале ци-
пеле или поправљале старе. 

У обућарској радњу „Никић” купују ци-
пеле највише клијенти из Београда, али и 
из других градова у Србији, па и из ино-
странства. 

ОБУЋАРСКА РАДЊА МИХАИЛА 
ОСТОЈИЋА

У Улици војводе Степе 8 налази се 
самостална обућарска радња Михаила  
Остојића. Њен оснивач је Светислав М. 
Остојић, рођен 13. јула 1912. године, у 
селу Буару, општини Буарској, у срезу 
Ужичком. По причи Светислава Остојића, 
најраније године живота Светислав је 
провео код ујака, у врло тешким условима. 
Пред полазак у основну школу, био је по- 
слат у Ужице, у дом за децу без родитеља. 
У то доба, одмах након Првог светског 
рата, у дому су, као добротворке, радиле 
медицинске сестре из Енглеске и Фран-
цуске. Светислав је у Ужицу, са 12 година, 
завршио четири разреда основне школе.  
Волео је да игра фудбал, свира гитару и 
игра шах. Након основне школе је отишао 
из дома у своје родно село, где је годину 
дана код ујака чувао овце. Потом је 1924. 
године, из села возом ћиром доспео до 
Сталаћа, а одатле лађом до Београда. Био 
је примљен у Дом ученика у привреди, где 
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је добио препоруку за Српско привред-
но друштво „Привредник”. Ту је најпре 
упућен на пекарски занат, који је обављао 
краће време. Потом је радио као трговац и 
амбрелџија (кишобранџија), а након тога 
био је послат на обућарски занат, којим је 
наставио да се бави. У то време је похађао 
занатску школу, одсек за обућаре, а прак-
тични део наставе код обућарског мајсто-
ра Перице Стаменковића,  у радњи на углу 
Молерове и Мекензијеве улице у Београ-
ду. Занатска школа је трајала четири годи-
не, када је стекао право да, као шегрт код 
мајстора, полаже калфенски испит. Све-
тислав је полагао пред испитним одбором 
састављеним од старешина еснафа 1928. 
године, и то практични и усмени део. У 
теоретском делу је одговарао на питања: 
како се обућарски занат ради, какав алат 
је потребан, како се рукује алатом, каквим 
се материјалом обавља производња, како 
се прерађује и припрема сиров материјал 
и др. У практичном делу шегрт је морао 
да направи класичну ципелу, и  то тако да 
покаже знање и вештину. Када је положио 
калфенски испит,  Светислав је од шегр-
та  унапређен у калфу и морао је да плаћа 
еснафску таксу. Према еснафској уредби, 
као калфа је могао да полаже мајсторски 
испит тек када постане пунолетан и после 
најмање две године бављења занатом. Као 
калфи, радно време је Светиславу трајало 
између 16 и 18 часова дневно. За свој рад 
је исплаћиван најамнином, која је могла 
бити према времену проведеном у раду и 
према сваком израђеном комаду. 

Светислав је  радио као калфа и код Пе-
рице Станимировића. Поред заната, ак-
тивно се бавио фудбалом и играо је у тиму 
„Рукавичар“ са Вождовца, и то на позицији 
левог крила. У својој 21. години отишао је 

на одслужење војног рока, у трајању од три 
године, у Вараждин. Ту се такође бавио 
обућарским занатом у официрској задрузи, 
где је углавном правио делове обуће, али је 
израђивао и поправљао ципеле на захтев 
надређених. По сопственој причи,  у војсци 
је играо у војном фудбалском тиму. Након 
одслужења војног рока вратио се код Пе-
рице Станојевића. По његовој причи, осим  
класичних мушких и женских ципела, код 
мајстора је израђивао и цокуле и женске 
чизме. Мајсторски испит за обућара Све-
тислав је положио у Удружењу занатлија за 

 Слика 15. Михаило Остојић испред своје 
обућарске радње

Figure 15 Mihailo Ostojić in front of his 
shoemaker’s store
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град Београд и срез Врачарски, под бројем 
13187, 20. октобра 1939. године. 

Светислав је од испитне комисије до-
био задатак да направи класичне мушке 
ципеле, и то шивене и зумбоване. По-
сле положеног мајсторског испита, од 
општине Вождовац је узео у закуп локал 
у коме се и данас налази, у Војводе Степе 
број 8.

Током Другог светског рата, Светислав 
је принудно одвођен на обнову пруга које 
су партизани уништавали. У том периоду, 
обућарска радња у Војводе Степе је радила 
јер је у њој био његов радник Данило, тако 
да се одржавао њен континуитет. Тада  се 
највише поправљала стара обућа, али су 
израђивали и класичне женске и мушке 
ципеле, а због изразито хладних зима вео-
ма су биле тражене мушке цокуле и жен-
ске чизме. Светислав се оженио Милом, са 
којом је имао двоје деце, и то сина Миха-
ила и ћерку Љиљану. Мила је такође завр-
шила обућарски занат за хериктера. Ми-
хаило Остојић се родио 9. децембра 1943. 
године у Београду.

У првим послератним годинама,  услед 
недостатка сировина и репроматеријала, 
Светислав је поправљао стару, а знатно 
мање је израђивао класичну мушку и жен-
ску обућу. По причи Михаила Остојића, 
већ од педесетих година XX века Свети- 
слав је интензивније израђивао класичне 
мушке и женске ципеле, а нарочито је био 
познат по „шимикама“, које је први напра-
вио на Вождовцу. Такође је правио ципеле 
по наруџбини клијената, и то према тада 
актуелним моделима или због аномалија 
на стопалима. Михаило је завршио ос-
новну школу и Десету београдску гимна-
зију, а затим Пољопривредни факултет у 
Земуну, одсек за прехрамбену технологију,  

прераду млека. Истовремено, помажући 
Светиславу у радњи, научио је да попра-
вља и израђује обућу.

По причи Михаила Остојића, Мила је у 
радњи израђивала хериктерске горње де-
лове обуће.

Светислав Остојић је обучио шест 
ученика, од којих су многи наставили да 
се баве обућарским занатом и отворили 
своје радње. Михаило је након факултета 
радио у Институту за млекарство Југосла-
вије на Новом Београду, и то 19 година, а 
потом  у Земљорадничкој задрузи у Лај-
ковцу, у којој је четири године био руково-
дилац развоја. Магистрирао је 1983. годи-
не, а докторирао 1988. године, са темом  о 
производњи траписта ултрафилтрацијом. 
Предавао је као редовни професор на 
Пољопривредном факултету у Београду 
и пет година у Новом Саду, на Пољопри-
вредном факултету. Светислав је отишао 
у пензију 1987. године, али је наставио да 
ради до 2004. године, кад је за другу пен-
зију поднео захтев занатском пензионом 
фонду. 

 Да би наставио породичну традицију 
обућарског заната, Михаило Остојић је 
положио испит за стручну оспособљеност 
у занимању обућара, у Центру за оспо-
собљавање одраслих и остало образовање 
Народног универзитета „Браћа Стамен-
ковић”, 28. марта 2006. године. Од тада он 
води радњу. Повремено, све до смрти 2007. 
године,  Светислав је долазио у радњу и 
својим стручним знањем упућивао је сина 
у финесе обућарског заната. Михаило у 
обућарски занат полако уводи и свог сина 
Светислава.

Спољни и унутрашњи изглед радње није 
се знатније мењао, што јој даје својеврсну 
аутентичност .
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ОБУЋАРСКА РАДЊА „ТОМА”
У најужем делу Београда, у Улици ад-

мирала Гепрата 5, налази се обућарска 
радња „Тома”. Њен данашњи власник је 
Душан Тијанић.  У породици Тијанић први 
се обућарским занатом бавио  Душан, 
деда данашњег власника. Душан је рођен 
17. јуна 1927. године, у Иван Кули, у опш-
тини Куршумлија, где  је завршио основну 
школу. Након тога је отишао у Подујево, а 
по препоруци стрица, са навршених 12 го-
дина, у Београд, где се пријавио у Српско 
привредно друштво „Привредник” јануара 
1938. године. По причи Душана Тијанића, 
његов деда је у Београду најпре становао у 
Дому ученика у привреди. Обућарски за-
нат је почео да учи код  Ивана Кутњака, 
који је имао радњу у Пашићевој улици  8 
(данас Нушићева).  Иван Кутњак је поти-

цао из Вараждина. По Душановој причи, у  
првој години није похађао  занатску шко-
лу, а потом се уписао на одсек за обућа-
ра. Теоретску наставу у занатској школи, 
која се тада налазила код пијаце Ђерам, 
имао је четвртком после подне и недељом 
пре подне, а остале дане је проводио код 
свог мајстора, код кога је учио како се из-
рађује обућа. Занатску школу је похађао 
од 1939. до 1941. године, а затим је пола-
гао испит за добијање мајсторског писма 
при Удружењу занатлија за град Београд. 
После тога  је наставио да ради код свог 
мајстора и почео да живи код њега у стану, 
на трећем спрату у згради у којој је била 
радња. По казивању Душана Тијанића, 
мајстор Иван се добро опходио према 
њему, а и остали чланови породице су га 
прихватили као свога. У радионици њего-

Слика 16. Душан, његов син Томислав и унук Душан Тијанић, у продајном делу обућарске радње
Figure 16 Dušan, his son Tomislav and grandson Dušan Tijanić in the retail section of their shoemaker’s store
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вог мајстора најчешће су прављене женске 
ципеле. 

У првим годинама Другог светског 
рата, Душан је  радио код свог мајстора, а 
крајем рата је отишао у своје родно место, 
Иван Кулу, где се 1944. године придружио 
партизанима. У партизанским јединица-
ма Душанов задатак је био да поправља 
цокуле и опанке.  У војсци је провео три 
године. Његови надређени су били задо-
вољни његовим радом. Затим је  отишао у 
Куршумлију, где је изабран за председника 
обућарске задруге. По причи Душана Тија-
нића, тада је свих седам обућара у Куршу-
млији морало да уђе у задругу. Душан је 
био председник задруге обућара од 1947. 
до 1952. године, када је задруга расфор-
мирана. Пошто је остао без посла,  вра-
тио се код свог мајстора Ивана у Београд, 
код кога је радио у поподневним сатима, 
а званично је био запослен у друштвеном 
предузећу „Пролетер”, у продавници број 
1, код „Београђанке”, и то од 1953. до 1960. 
године. Одатле је прешао у пословницу 
словеначке фабрике обуће „Планика” у Бе-
ограду, где је остао до 1988. године. У бра-
ку са Добрилом има два сина: Ђунисија и 
Томислава. Ђунисије је завршио Електро-
технички факултет у Београду, а потом 
је отишао у Немачку, у Хамбург, где је до 
пензије радио у струци. Томислав је завр-
шио Трећу мушку гимназију „Свети Сава”, 
а потом и кожарску школу. Радио је у др-
жавној фирми Технохемија. Након пензи-
онисања, Душан је сину Томиславу пред-
ложио да нађу неки локал и да наставе да 
се баве обућарским занатом. Томислав је 
добио стручно звање за обућара 1989. го-
дине.  По Душановој препоруци, био је по-
словођа код његовог пријатеља Тимотеја, 
који је био власник данашње радње. Због 

здравствених проблема, Тимотеј је оти-
шао у пензију; вођење радње наставила је 
његова супруга Анђелка, а радник је био 
Томислав. После три године Анђелка је 
радњу препустила Томиславу. Његов син 
Душан је, истовремено са школовањем, 
учио обућарски занат од деде и оца, тако 
да, након одласка Томислава у пензију,  
води радњу од 2007. године.

Многе јавне личности у овој радњи 
купују обућу или поправљају стару. Међу 
њима, посебно место у радњи има сли-
ка Џона Мура, некадашњег представника 
НАТО у југоисточној Европи,  коме је Ду-
шан израдио два пара ципела.  

У радњи у Адмирала Гепрата број 5 и 
даље се негује традиција ручне израде, уг-
лавном женске обуће, а последњих година 
и мушких класичних ципела.

ОБУЋАРСКА РАДЊА ТАТЈАНЕ И ГОЈКА 
ПОПОВИЋА

У Улици краља Петра бр. 78 налази се 
самостална обућарска радња за поправку 
обуће Татјане и Гојка Поповића. Њен ос-
нивач је Мирко Јармаз, рођен  28. августа 
1925. године у селу Врбнику код Книна, 
где је завршио основну школу. Са напуње-
них 12 година, Мирко је отишао у Дебеља-
чу, 1937. године, где се пријавио у Српско 
привредно друштво „Привредник”, које 
је прихватило његову молбу и послало га 
на обућарски занат код  Јаноша Рибара, 
код кога је и становао. Занатску школу за 
обућара похађао је у Дебељачи, а прак-
тични део наставе  код свог мајстора. По 
причи Мирка Јармаза, мајстор и његова 
породица су се добро опходили према 
њему. 

У Другом светском рату, Мирко је био 
учесник НОБ-а у Банату. Крајем рата је 
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активније учествовао у партизанским је-
диницама, и то од 19. октобра 1944. до 15. 
маја 1945. године. Након Другог светског 
рата се вратио у Дебељачу, где је наставио 
да ради код мајстора током краћег пери-
ода, све до одслужења војног рока. Мир-
ко је војску служио од 16. маја 1946. до 4. 
априла 1947. године, а затим је још неко 
време радио код свог мајстора Јаноша Ри-
бара. Ту је упознао Иванку, која је била хе-
риктерка код његовог мајстора, са којом је 
склопио брак. Њихов син Мирко родио се 
1948. године у Дебељачи. 

Од 5. јуна 1947. године, Мирко је радио 
у Фабрици обуће „7. јули” у Панчеву, а по-

том се запослио у Произвођачко-прерађи-
вачкој обућарској задрузи у Дебељачи, 
где је радио од 8. марта 1948. до 31. мар-
та 1965. године. У том периоду је, у Сре- 
ском народном одбору Ковачице, положио 
мајсторски испит за обућара, 11. августа 
1951. године. У том периоду се рекреатив-
но бавио куглањем.

Из Задруге обућара у Дебељачи отишао 
је 31. марта 1965. године, и то у Београд, 
где је приватно радио код обућара Бошка 
Секулића, од 1. априла 1965. до 31. де-
цембра 1965, а затим код обућарке Божа-
не Стаменковић, од 1. јануара 1966. до 30. 
јуна 1966. године.

Слика 17. Мирко и Иванка Јармаз при пријему обуће на поправку 
Figure 17 Mirko and Ivanka Jarmaz receiving footwear for repair
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У том периоду, Мирко је од Општине 
Стари град добио могућност да у новој 
згради, у Улици краља Петра 78, отвори 
своју радњу. Прихватио је понуду и радњу 
је на тој локацији отворио 1. јула 1966. го-
дине.  Супруга му је помагала при раду, 
обављајући хериктерски део посла и при-
мање робе од муштерија.

Мирко је углавном поправљао све вр-
сте ципела, а знатно мање је по наруџбини 
израђивао женске и мушке ципеле. Његов 
син, такође Мирко, је основну школу завр-
шио у Дебељачи, а потом  занатску школу, 
одсек за столара, у Панчеву, у трајању од три 
године. Након тога је  радио у грађевинској 
фирми „Нови дом” у Дебељачи, која се ба-
вила столаријом, а у поподневним часови-
ма је често долазио у Београд да би помагао 

родитељима. Мирко је 1986. године додат-
но полагао за обућара у кожарској школи у 
Београду. У грађевинској столарији „Нови 
дом”  радио је двадесет пет година, после 
чега је наследио обућарску радњу 1994. го-
дине, након очевог одласка у пензију. По 
његовој причи, наставио је да поправља све 
врсте обуће, као и његов отац. 

Мирко Јармаз је редовно посећивао сај-
мове коже и обуће, који су се одржавали 
на Београдском сајму. Његова обућарска 
радња добила је бројне захвалнице, нпр.  
Еколошке радионице Скупштине општине 
Стари град, признање за добар однос пре-
ма муштеријама 1994. године,  за залагање 
и активно учешће у остваривању развоја 
самоуправних, друштвених и еколошких 
односа месне заједнице 7. октобра 1980. 

Слика 18. Мирко Јармаз при раду у обућарској радњи
Figure 18 Mirko Jarmaz working in his shoemaking workshop
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године, и од Црвеног крста 12. маја 1994. 
године.

Мирко је отишао у пензију 2009. го-
дине, а радњу од тада воде његова ћер-
ка Татјана и њен супруг Гојко. Татјана је 
рођена у Панчеву 11. јуна 1976. године, у 
Дебељачи је завршила основну школу, а 
фризерску школу, у трајању од три године, 
у Београду,  потом је  краће време ради-
ла као фризер. У Народном универзитету 
„Божидар Аџија” у Београду положила је 
испит за обућара 2. априла 2007. године. 
Гојко је завршио средњу пољопривредну 
школу, одсек за ветеринарског техничара, 
у трајању од четири године, а потом је ра-
дио у Фабрици модне обуће „Филиповић” 
у Дебељачи. Мирко Јармаз, деда данашње 
власнице Татјане, умро је 2013. године. 
Мирко Јармаз, Татјанин отац, често до-
лази да  помогне њој и Гојку при раду у 
обућарској радњи.

Татјана и Гојко Поповић настављају 
неговање породичне традиције у овој 
обућарској радњи, која ће следеће године 
напунити пет деценија рада.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Данас се намеће потреба обнове и чу-

вања старих заната јер, ако су заштићени, 
ревитализовани и туристички валоризо-
вани, могу допринети очувању културно-
историјског наслеђа на територији града 
Београда. Једна од последица потискивања 
старих заната може бити и сужавање спек-
тра њихове делатности. Тако је, због ма-
совне индустријске производње, обућар-
ски занат најчешће усмерен на поправку, 
док је ручна израда сведена на веома мали 
број занатских радионица, које своје ру-
котворине покушавају да пласирају на врло 
засићено и захтевно тржиште луксузних 
производа, и то са променљивим успехом.
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BELGRADE‘S CRAFTS AND CRAFTSMEN‘S BIOGRAPHIES (7)

SUMMARY

Rrelying on traditional manufacturing methods, old crafts help preserve and cultivate the 
uniqueness and tradition of the city of Belgrade. The knowledge and skills of traditional crafts are 
passed from generation to generation as part of community’s identity and cultural heritage. The 
UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted in Paris 
in 2003, is an expression of concern but also of the determination of the parties to the Convention 
to ensure the preservation of intangible heritage, including traditional crafts, in their territories.

Industrialization and long-term neglect are just some of the factors due to which traditional 
crafts are pushed to the edge of existence. Without support, traditional crafts can hardly 
survive, as demonstrated by global and European experience. 

Despite numerous obstacles, the lack of understanding and tendency to call into question 
their importance, the talent and skills of some gifted individuals and workshops still manage 
to reach interested customers and the public.

A century ago, shoemakers’ trade seemed to be indispensable, as the only way of making shoes. 
However, under the strong influence of industrialization, in the last half-century, it has greatly 
been reduced to the repair of footwear. In the past decade, due to fall in prices of industrially 
manufactured shoes, even this segment of the industry has been declining. This has led to a 
dramatic decline in the number of shoemaker’s workshops that still nurture the tradition of 
making shoes manually, while shoemakers’ stores are largely being displaced from urban centres. 
This activity has become less and less attractive for the new generations of members of artisan 
families, who could perpetuate the tradition of this craft, preventing its gradual deterioration.

Old shoemaking workshops that have maintained the tradition of manual production 
through decades of decline and challenge have welcomed the trend of a revived demand 
for high-quality hand-made and personalized products, which is the main chance for this 
industry. The decades-long decline of handmade footwear production has resulted in a 
reduced availability of high-quality raw materials and tools for shoemakers.

Shoemakers’ trade has a great development potential, both in relation with tourism and 
the luxury goods market, thanks to small series and personalized products. Small series also 
allow for fast adaptation to new market demands. A greater access to the media and a better 
presentation of its potentials would make this craft even more attractive for international 
clients and those from the world of high fashion.

Due to this trend, some of the more successful shoemaking firms begin to open retail 
stores in the very centre of the city, while their workshops, usually at different locations, are 
unattractive for today’s customers, preoccupied with modern design and fashion trends.

It is right to say that the development of traditional shoemaking has made a full cycle, 
returning to the roots, by relying on quality and lasting, hand-made products tailored to the 
customer as an individual, though with a considerably smaller share in the market, which is 
dominated by industrially manufactured footwear.


