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ЗБИРКА ИРИНЕ СИМИЋ 

Уговором закљученим између 

Самоуправне интересне заједнице кул

туре Београда и Музеја примењених 

уметности у Београду с једне стране, и 

Ирине Симић, пензионера из Београда , с 

друге стране (Трећи општински суд у 
Београду, ОВ. бр. 6161175 од 12. XI 1975. 
године), поклонодавац Ирина Симић је 

неопозиво пренела у власништво све 

предмете своје збирке уметничких пред

мета поклонопримцу Самоуправној ин

тересној заједници културе Београда. 

Истим уговором Самоуправна интерес

на заједница културе Београда је Збирку 

уступила на коришћење и располагање 

Музеју примењене уметности у Бео

граду. Уговорне странке су се спо

разумеле да уметничка збирка остане у 

стану поклонодавца до краја њеног жи

вота. 

Анексом уговора бр. 3356 од 12. XI 
1975. године, закљученим између 

Самоуправне интересне заједнице кул

туре Београда и Музеја примењених 

уметности у Београду с једне стране, и 

Ирине Симић с друге стране, уговорне 

странке су се накнадно споразумеле да 

се кључ од сефа бр. 360 код Београдске 
банке (у коме се налазе накит и пред

мети које је Ирина Симић неопозиво 

пренела у власништво Самоуправне ин-

тересне заједнице културе Београда) у 
случају несрећног случаја преда Само

управној интересној заједници културе 

Београда, чиме и право на сеф прелази 

на Самоуправну интересну заједницу 

културе Београда. 

Посебним уговором о поклону 

(Трећи општински суд у Београду, ОВ. 

бр. 6160175 од 12. XI 1975. године) пок
лонодавац Ирина Симић је неопозиво 

поклонила Самоуправној интересној за

једници културе Београда свој двособан 

стан у Београду у улици Булевар ЈНА 

1/1, површИ11е 71 m2
, задржавајући право 

да у њему станује доживотно. 

Ирина Симић, девојачко Копитина, 

рођена је 1915. године у Москви. 

Пореклом је из руске грађанске 

породице која се по избијању револуције 

нашла у Краљевини Југославији. Васпи

тавана је и школована на постулатима 

грађанског друштва, иако у " новој до

мовини" породици није било лако да сво

јој ћерки јединици превише пружи. 

Ирина је била изузетно образована, го

ворила је језике, свирала клавир, и 

уопште имала све квалитете који су у 

оно време препоручивали младу девојку 

за удају. Неоспорно је била лепотица, 

што се може видети и на њеном портре

ту, рађеном много година касније. 



НЕНАДШУРИЋ 

О Љубомиру Симићу, Иринином 

супругу, не зна се много, изузев да је по

томак старе грађанске породице, из које 

су неки •~ланови живели по инос

транству, код којих је и он сам провео 

део свог школовања. После завршених 

студија , обрео се у дипломатији. 

Сл. 1. Светислав Вуковиh: 
Портрет Ирине Симић 

Fig. 1 Svetislav Vukovic: Portrait oflrina Simic 

Подаци о томе када и где су супру

жници Симиh склопили брак, нису поуз

дани, али по сеhању аутора овог текста, 

који је имао прилику да у остацима 

личне документације Ирине Сими:h види 

извод из књиге венчаних, црквени брак 

је склопљен у Београду, у цркви Светог 

Саве на Врачару. 

Ирина Симић је умрла 5. VII 1988. го
дине и у присуству породице адвоката 
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Иванишевића је сахрањена на Новом 

гробљу у Београду. 

Београдски адвокат, господин 

Божидар Иванишевић, био је пријатељ 

породице и правни заступник Ирине 

Симиh, и сви подаци коришћени у овом 

тексту су прикупљени на основу његових 

казивања, а утисак о личности поклоно

давца реконструисан је на основу фото

графија, спискова оставштине и распо

ложивих личних докумената. 

Завод за заштиту споменика кул
туре града Београда је у периоду од де

цембра 1973. до априла 1974. године 
извршио евидентирање Збирке Ирине 

Симић, обавио процену уметничких пре

дмета и као трајни документ, сачинио 

каталог Збирке која је садржала наме

штај , тепихе, уметничке слике, сребр

нину, порцелан и др. из XVIII и XIX века. 
Збирка је процењена на ондашњих 

335.000,00 динара. 
Каталог евидентираних предмета 

Збирке Ирине Симић јс обухватио 63 
каталошке јединице: 16 уметничких сли
ка домаћих и страних мајстора, 11 кома
да накита, док остале каталошке је

динице представљају предмете или гру

пе предмета других примењених уметно

сти (посуђе, намештај). 

Све предмете Збирке сакупио је 

брачни пар Љубомир и Ирина Симић, 

било да су их појединачно унели у Зби

рку као породично наслеђе, сакупили 

током заједничког живота, или је део 

њих прикупила Ирина Симић после смр

ти свог супруга. Уметничке слике су 

купљене у Бечу. Паризу и Београду, 

изузев две које су поклони сликара 

Стојана Аралице и Михајла Петрова. 
Стилски намештај је претежно наба

вљен у Словенији. док је тепихе, као по

себну вредност ове збирке, сакупио Љу

бомир Симић. Приликом евидентирања, 
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Сл. 2. Степан Колесников: Црква у пејзажу 
Fig. 2 Stepan Kolesnikov: Landscape with church 

у збирци је било шест тепиха, што је 

само остатак од њиховог већег броја, од 

којих су неки отуђени или нестали током 

Другог светског рата, заједно са поједин
им комадима накита. Поједине предмете 

примењених уметности наследио је Љу

бомир Симић од свог стрица који је жи
вео у Будимпешти. 

У каталогу Завода за заштиту 

споменика културе града Београда еви

дентирано је: 

Сликарство: 

1. КОЊИ (1923)-ЛудвигКох,уље на платну, 
58 х 42 cm, д. лево: Ludwig Koch 1923, купљена 
у Бечу 
2. БРЕЗЕ (1912) - Кезди Ковач, уље на плат
ну, 100 х 81 cm, д. лево: Kezdi Kovacs 1912., 
купљена у антикварници у Београду 

На позадини слике (на блиндраму) је текст: 
erediti Kczdi Kovacs Laszlo vettuk 1912 "anegu fa" 

eoos hangulant. Постоји податак да је слика 
излагана у Лисабону, где је добила награду 

"Златна палма" , и да је откупљена на 

изложби у Новом Саду. 
3. ЦРКВА У ПЕЈЗАЖУ (1931) - Степан 
Колесников , уље на платну, 85 х 75 cm, 
д.лево: S. Kolesnikoff 1931, купљена у антик
варници у Београду 

На раму се налази метална плочица: St. 
Kolesnikoff 
4. МРТВА ПРИРОДА (око 1968) - Миленко 
Шербан, уље на лесониту, 45 х 28 cm, д. лево: 
Шербан, купљена од аутора 

5. МРТВА ПРИРОДА (око 1968) - Миленко 
Шербан, уље на лесониту, 40 х ЗО cm, д. десно: 
Шербан, купљена од аутора 
6. ЦВЕЋЕ (1968) - Миленко Шербан, уље на 

платну, 46 х 38 cm, несигнирана, купљена од 
аутора 

7. КАЛЕМЕГДАН (око 1960) - Никола 
Граовац, уље на платну, 65 х 54 cm, д. среди
на: Граовац, купљена од аутора 

8. ЦВЕЋЕ (око 1958) - Стојан Аралица, уље 

на лесониту, 45 х 38 cm, д. десно: Аралица, 
поклон аутора 
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Сл. 3. Сервис за чај (сребро) 
Fig. 3 Теа set (silvcr) 

9. ХВАР (1955) - М11хаило Петров, темпера, 
35 х 46 ст, д. десно: Петров 55, поклон аутора 
10. АУТОПОРТРЕТ (1950) - Михаило 
Петров, графика, 21 х 25 ст, д. десно: Петров 
50, поклон аутора са посветом: Ири - "Меца" 
11. ЖЕНСКИ АКТОВИ (1940) - Михаило 

Петров, графика, 16 х 18 cm, д. десно: Петров 

40, купљена од аутора 
12. ПОРТРЕТ ЖЕНЕ (непознато време нас
танка) - Јелена Ћирковиh, графика, 18 х 24 
ст, д. десно: Јелена Ћ11рков11h, поклон ауто

ра 

13. УЛИЦА У МАРОКУ (1965) - Г-ђа 
Нпколајевиh, уље на платну. 40 х 51 ст, д. 
лево: Николајевиh 1965, откупљено са 

изложбе у Београду 

14. КРОВОВИ ПАРИЗА (1963) - Пеђа 
Милосављевиh. уље на платну, 81 х 65 cm, г. 
десно: Пеђа 1963, купљено од аутора 
15. ВОЛОСКО (1961) - Светислав Вуковиh, 
уље на платну, 50 х 39 ст, д. десно: С. 

Вуковиh , откупљена са изложбе 
16. ПОРТРЕТ ИРИНЕ СИМИЋ (1965) -
Светислав Вуковнh, уље на платну, 75 х 105 
ст, д. десно: С. Вуковиh , поруџб11на од ауто
ра. на полеђини платна: Госпођа Ирина Ира 

Симиh, Београд 1965 
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Предмети примењене уметности: 

17. ДВЕ ВАЗЕ, идентичне, мађарска мајоли
ка, висина: 32 ст, пречник базе 18 cm, 
купљене у Пешти 

18. ВАЗА, чешки кристал, в11с11на: 20 ст, 
пречннк отвора 17 ст, ознака на стопи: 
Cesko-Slovakia Mosen Karlsbad 
19. СЕРВИС ЗА ДЕСЕРТ. чинија и шест 
тањ11риhа, пречник чиније 32 ст, тањириhа 
17 ст, ознака на полеђини: Zsolnay 
20. СЕРВИС ЗА ЧАЈ, чинија пречника 28 ст 
са дршкама од печеног злата, шест шољица 

са тањириhима , озн ака на полеђини: 

Rosenthal Bavaria 
21. СЕРВИС ЗА ЧАЈ, сребро, послужавник 
маркс Клинкош , Беч 1864, чајник од старог 
руског сребра марке Петерсбург 113 1844, 
бокал за млеко и доза за шеhер, производња: 

Gustav ОkеrЫот Magnus, Тверској Димитри 
Илич и AdolfSper Stahl, купљен у Београду 
22. ЧАЈНИК, руско сребро, ознака: М. 
Озерицк11ј, Москва anno 1813, на поклопцу 
текст на руском : йејй1е н.а з9оровје 
23. БОКАЛ, керамика, висина 13 ст, 

пречник 13 ст, ознака на дну (споља): Burroni 
Siena 
24. БОКАЛ. италијанска керамика, висина 

18 ст, ознака: А. Rubboli Gvaldo Tadin 
25. БОКАЛ, шпанска керамика, ознака 
позади: ТМ 

26. БОКАЛ И 6 ЧАША, белгијски кристал 
марке Bacara 
27. БОКАЛ, сребро, висина 21 ст, Беч XIX 
век 

28. ТАЊИР, керамика , пречник 24 ст, озна
ка позади: Burroni Siena 
29. ТАЊИРИ (7 комада). керамика. разних 
величина, марке из Индије Copeland, 
Woodsware, Acropolis 
ЗО. ЧАШЕ 13 комада. различитих ознака 
производње: српске, аустријске. немачке, 

мађарске / Groeditzberg ... 
31. ЧИ НИЈ А, сребро Корентин, пречника 37 
cm, ознака: Stcinlechner 1830 Anton 
32. ЧИ НИЈ А, сребро, пречника 25 ст, озна
ка: ЗА 



Намештај: 

33. КОМОДА, епоха Марије Терезије, са трн 
фиоке са оригиналним металним оковима, 

висина 77 cm, дужина 115 cm, ширина 56 cm, 
купљена у Словенији 

ЗБИРКА ИРИНЕ СИМИЋ 

плоч11ца: Moebelfabrik Mittag Wieп ХШ, висина 
186 cm, дуж1111 а 121 cm, ширина 56 с111 
38. СГОЛИЦЕ, два комада, епоха необарок, 
виенна 99 cm, седишта 45 х 50 cm 
39. СТОЧИЋ ЗА РУЧНИ РАД (нетиш), 
епоха бидермајер, са ногама у облику лире, 

Сл. 4. Ентеријер 
Fig. 4 lnterior 

34. СЕКРЕТЕР, епоха бидермајер, висина 
114 cm, дужина доњег дела 64 cm и горњег 24 
cm, ширина 90 cm, купљен у Словенији 
35. ВИТРИНА, угаона, епоха холандски 
барок, висина 190 cm, дужина 90 cm, ширина 
45 cm, застакљена са три стране, купљена у 
Словенији 

Зб. ОРМАН ЗА ВЕШ, епоха бидермајер, са 

три фиоке, кедрова дрво, израда у Бечу, ме

тална плочица: Moebclfabrik Mittag Wien ХШ, 
висина 186 cm, дужина 121 cm, ширина 56 cm 
37. ОРМАН ЗА ОДЕЛА, епоха бидермајер, 

кедрово дрво , израђен у Бечу, метална 

са фиоком за конац, висина 80 cm, плоча 70 х 
50 cm, купљен у Београду 
40. СГОЛИЦЕ, два комада, епоха чипендејл, 

израђене од шест врста дрвета, интарзија, 

израђене у МаЬарској, биле су део трпезари

је, висина 115 cm, седишта 50 х 45 cm 

Теписи 

41. ТЕПИХ, Екстра Тебрис/ Персија, димен

зије: 350 х 250 cm, купљен од Нечајева у 
Београду 
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42. ТЕПИХ, Херис/Перс11ја, са дезеном 

медаљона и ћошковима са бордурама, дн

мензије 170 х 118 cm 
43. МОЛИТВЕНИ ТЕПИХ, Персија, димен
зије 150 х 94 cm, купљен у Београду 
44. ТЕПИХ, Тебр11с/Перс11ја, димензнје 350 х 
270cm 
45. МОЛИТВЕНИ ТЕПИХ, Бухара/Персија, 
димензије 170 х 92 cm 
46. ТЕПИХ, Персија, димензије 200 х 135 cm 

Сл. 5. Сат камински 
Fig. 5 Mantclpiecc clock 

Остали предмети: 

47. САТ КАМИНСКИ, епоха бидермајер, 

бројчаник са арапским цифрама, висина 37 
ст 

48. ОГЛЕДАЛО, епоха ампир, са оригинал

ним оковима, димензије 68 х 49,5 ст, 
купљено у Словенији 
49. "L ABANDON", порцеланска (бисквит) 
фигура из XVIII века, висина 55 cm, пречник 
базе 30cm 
50. СВЕЋЊАК, ливено сребро, висина 66 
cm, израђен у Словенији где је и купљен. 
51. МОЛИТВЕНИК, са корицама од 

слонове кости, штампан старом готицом, 448 
страница , димензије 9 х 11 cm 
52. БОМБОЊЕРА, сребрно постоље и 
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мар1111ско стакло (кристал) у облнку 
трол11ста, са жнцама од печеног злата, виси

на 12 cm, пречник основе 14 х 14 cm 

Накит: 

53. НАРУКВИЦА, ливено злато, у облику 
ланца, састављена од овалних карика 

међусобно повезаних, са копчом и сигурнос

ннм ланчићем од ситних карика 

54. НАРУКВИЦА, ливено злато, у облику 

ланца, састављена од овалних карика 

међусобно повезаних, са копчом и сигурнос

ним ланt1иhем 

55. БРОШ, злато/емајл, овалног облика 
56. ПРИВЕЗАК, позлаћено сребро са дра
гим камењем, овалног облика, прекривен 

цветом са лнстиhима у позлаhеном сребру и 

драгим камењем. Уоквирен стилизованом 

граном са по три камена са сваке стране и са 

три привеска на доњем делу. Полеђина 

гравира на. 

57. БРОШ, злато и бисери, овалног облика, 
средишњи цвет, са крупним бисером и лати

цама од ситноr бисера, уоквирен је са седам 

бадемастих украса од злата, измеlју којих су 
бисерне купице а ло ободу златне грануле. 

Уоквирен је низом златних плоt~ица у об

лику машница. 

58. БРОШ , камеја , позлаћено сребро, 

овалног облика, оквир је равно профи

лисана трака са четири равномерно рас

поређена дијаманта. Купљен је у Минхену. 
59. НАУШНИЦА, злато и дијаманти , об

ликована као гранчица са два цвета и 

листићима, два крупна и ситни дијаманти 

60. УКРАСНА ИГЛА (БРОШ), злато, би

сери и рубини. Обликована је у виду 

машнице, са средњим делом у облику бис

ерног цвета и рубином у средини. Између 

средњег дела и трака са украсним камењем 

налазе се четири крупне грануле од злата. 

61 . ЛАНАЦ, злато, састављен од низа 
ажурираних цилиндричних делова, међусоб

но спојених ланчићима. Завршава се копчом 

од ливеног злата у облику женске руке са 

прстеном. 



62. ЛА НАЦ, злато, састављен од густо спо
јених овалних карика. На крају је копча о 

коју се качи сат. 

63. СЕФЕРИН, злато, на аверсу глава 

Франца Јозефа са латинском легендом, на 

реверсу аустроугарски грб са годином 1900. 

Збирка Ирине Симић, која садржи 

разнородне предмете, ни у ком случају 

не представља изузетак међу бројним 

колекцијама и збиркама покретних пред

мета у грађанској својини у Београду, ни 

по уметничкој вредности експоната ни 

бројношћу и заступљеношћу појединих 

аутора. Известан интерес, који је њеним 

евидентирањем показала служба 

заштите, подвучен је и вредношћу амби

јенталног простора у коме су предмети 

били изложени за живота поклонодавца. 

Сл. 6. Привезак са драгим камењем 
(предња и задња страна) 

Fig. 6 Pendant with precious stones (front and back) 

Музеј примењених уметности је 

дописом 01бр.475-0102од10. VI 1987. го
дине обавестио Градску самоуправну ин

тересну заједницу културе Београда да 

је 8. VI 1987. године добио на поклон од 
Ирине Симић шест комада накита, и то: 

- Женски сат (XIX век) - сребро/позлата, 

плави емајл, злато, пречник 2,9 ст, висина 
4,9 ст, спољни обим 22,5 cm, Швајцарска 
- Наруквица (ХЈХ - ХХ век) - сребро/корали, 

ЗБИРКА ИРИНЕ СИМИЋ 

фнлнгран са гранулацијом, висина 2,8 cm, 
Македонија 

- Наруквица (копија) - сребро у техницн 

ливе ња. виенна 3,2 ст, спољни обим 21 ст 
- Брош (ХХ век) , злато 18 К 11 корали, пресо

вање 11 ковање, 5,7 х 2,6 ст 
- Прстен са жадом (ХХ век) - сребро, ливење 
и ажурирање, висина 3,0 ст, пречник корпе 
2,1 ст, Пољска 
- Огрлица (ХХ век) - сребро, ливење и грану

лација, дужина 40 ст, в11сина 2,0 ст, Мексико 

Овом приликом Музеј примењених 

уметности је доставио и списак са шест 

нових слика, за колико се увећала посто

јећа колекција : 

- МРТВА ПРИРОДА СА ЧАЈНИКОМ 
(1986) - Миhа Поповић, сериграфија: 41,5 х 
32,5 ст, д. лево 2/80, средина: "чајник", д. 
десно: Мића Поповић 86 
- МРТВА ПРИРОДА (1986) - Миhа 

Поповиh, уље на платну 70 х 65 ст, г. лево: 
Миhа Поповић 86 
- ПЛАВА ЧАША (1983) - Љубица-Цуца 
Сокиh, уље на платну 60 х 45 cm; д. десно: 
Сокиh, на полеђини: Сокић "Плава чаша " 

уље на платну 46 х 61,41983 
- МРТВА ПРИРОДА У ЕНТЕРИЈЕРУ • 
(1973) - Љубица-Цуца Сокић, уље на платну 
57,5 х 70,5 ст, д. десно: Сокић, на полеђини: 
"Мртва природа у ентеријеру", уље, Сокиh 

1973, 73 х 60 
- СРЕЋНИ ДАНИ ЈЕДНОГ ЈАНУАРА 
(1983) - Оља Ивањицки, графика 99,2 х 68,7 
ст, д. лево: Оља Ивањицки, д. десно: "Srecni 
danijednogjanuara" 1983 
- ВАТРЕНИ ТРКАЧИ, ЖЕНЕ И ПСИ 

(1982) - Оља Ивањицки, уље на платну 80 х 
64,4 ст, д. лево: Оља Ивањицки, на полеђини: 
"Ватрене жене, тркачи и леи" 1982 
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У уговорном односу између покло

нодавца Ирине Симић и Градске самоу

правне интересне заједнице културе 

Београда, 1988. године долази до поре
мећаја, због тога што је основним Уго

вором о поклону (1975) и Анексом 

(1975) било предвиђено да поклонодавцу 
буде исплаћивана новчана накнада и да 

се повеhава сваке године у висини про

цента којим се повећавају пензије на 

територији града Београда. Анексом из 

1980. године поклонопримац је преузео 
обавезу да плаћа "зависне трошкове 

стана у коме се налази збирка: грејање, 

кирија, телефон и порез". Овим анексом 

је преузета и обавеза сахране Ирине 

Симић. Суштина последњег анекса је да 

поклонопримац преузима обавезу до

животног издржавања поклонодавца, а 

поклонодавац оставља предмете који су 

обухваћени уговором и анексима . Кла

сичан Уговор о доживотном издржа

вању није склопљен нити састављен у за

коном прописаној форми. Такође, у 

Уговору о поклону који се односио на 

некретнину - стан, поклонодавац није 

дао право преноса власништва у корист 

поклонопримца. 

Због енормног повећања трошкова 

живота од дана заснивања уговорног 

односа, у међувремену погоршаног здра

вља Ирине Симић и потребе ангажо

вања трећих лица за обављање послова 

које је она раније могла сама обављати, 

14. V 1988. године предложено је ревиди
рање, односно прецизирање обавеза 

поклонопримца, а у форми новог угово

ра са пречишћеним текстом, све под 

претњом раскида Уговора о поклону и 

Анекса уговора. 

Градска самоуправна заједница кул

туре Београд се оглушила о предлог по

клонодавца, тако да се 8. VI 1988. године 
Ирина Симић, преко свог законског зас-
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тупника. обраћа председнику Скуп

штине града Београда (у Скупштини 

заведено под: К 687) за помоћ и посре
довање у спорењу уговорних страна, 

наводећи при том да је дошло и до " увре

дљивих речи" упуhених од стране nок

лонопримца, а након противљења пок

лонодавца Ирине Симић "да предмети 

КОЈе оставља постану приватно власни

штво". У овом обраћању председнику 

Скупштине града Београда изражене су 
"сумње у могућност да остављене ствари 

не буду предате Музеју примењених 

уметности као и да ли ће њене жеље 

бити остварене после њене смрти" 

По смрти Ирине Симић није спрове

ден законом предвиђен оставински пос

тупак у надлежном суду, а однос према 

поклону, који се може сврстати у легате, 

био је у извесној мери етички непри

мерен од стране појединаца. Наиме, по

пис заоставштине у стану су правили 

радници Градске самоуправне интересне 

заједнице културе Београда, о чему све

доче делимично сачувани спискови 

пописаних предмета домаћинства. Већ 

овим чином, изгледа да су почеле да се 

испуњавају сумње Ирине Симић. 

Музеј примењене уметности, као 

прималац предмета из Збирке, извршио 

је преглед и разврставање материјала 21. 
VIII 1988. године (акт заведен у Музеју 
под 01 бр. 630/1-0102, дана 1. lX 1988. го
дине) користећи при том као помоћни 

документ списак Градске самоуправне 

интересне заједнице културе Београда 

"Збирка И рине Симић", који је служио и 

као радни списак приликом комисијског 

пријема и преношења Збирке у Музеј. 

За укључивање у фонд музејских 

предмета за Сектор историјско-стил

ског развоја намештаја и уметничке 

обраде дрвета Музеја примењене умет

ности, предложени су следећи предмети: 



1. СЕКРЕТЕР, друга половина XYI!l века -
средина XIX века (постоље) 
2. КОМОДА, средина ХУШ века 

ЗБИРКА ИРИНЕ СИМИЋ 

14. КАМИНСКИ САТ 
15. КУТИЈА ЗА НАКИТ 

Сл. 7. Ентеријер 
Fig. 7 lnterior 

3. КОМОДА, око 1840. године 
4. СТОЛОВИ, два комада, средина XlX века 
5. НЕТИШ, сточиh за ручни рад и шивење, 
епоха бидермајер 

6. НЕТИШ, радни сточиh, око 1840. године 
7. ФОТЕЉЕ, два комада, епоха чипендејл 
(каснија варијанта) 
8. СТОЛИЦЕ, два комада, око 1850-1860. го
дине 

9. СТОЛИЦА, епоха бидермајер, око 1840. 
године 

10. ЛУСГЕР, крај XIX века - почетак ХХ 

века 

11. ЛАМПА, шест комада, XIX век 
12. ОГЛЕДАЛО, епоха ампир 
13. ОГЛЕДАЛО, епоха бидермајер 

Као стилске копије намештаја које 

не представљају музејске објекте у 

правом смислу, али могу у извесним слу

чајевима да послуже као културно-ис

торијски документ, Музеј је примио: 

16. ТРПЕЗАРИЈСКА ГАРНИТУРА (10 
елемената), стил Луј ХУ, рад Барца 
17. ВИТРИНА, холандски барок 
18. КОМОДИЦА, стил Луј ХУ 
19. ОКРУГЛИ СТОЧИЋ 
20. СТОЧИЋ СА СТАКЛЕНОМ ПЛО
ЧОМ, низак 

21. ФОТЕЉА БЕРЖЕРА 
22. ФОТЕЉЕ, два комада, стил Луј ХУ, 
купљене у Француској 

299 



НЕНАДШУРИЋ 

23. ФОТЕЉА, стил рококо IТ 

24. ФОТЕЉА, стил касни бидермајер -
рококо 11 
25. ФОТЕЉА, стил бидермајер 
26. ОГЛЕДАЛО, з1rдно, овално у металном 
раму 

За Збирку метала Музеја примење

них уметности (акт заведен у Музеју под 

01 бр. 630/2-0102 дана 9. IX 1988. године) 
одабрани су следећи предмети: 

27. ЛУСТЕР "Холащ;ез", месинг, шестокра

ки, стил рококо Il 
28. ВАНДАРМИ, два комада, бронза, копија 

Луј XVI 
29. СВЕЋЊАК. месинганп лнм са остацима 
посребривања, Словенија 

30. СВЕЋЊАЦИ, два комада, рококо П, 

Војводина 

31. СВЕЋЊАЦИ, два комада, рококо II 
32. СВЕЋЊАК, двокраки, посребрен, стил 
барок, Беч 

33. СВЕЋЊАЦИ (јеврејски), два комада, 
месинг, четвороугаона база, Румунија 

34. СВЕЋЊАЦИ, два комада, алпака, 

кружна база 

35. ДОЗА ЗА ЦИГАРЕТЕ, сребро, 

правоугаона. на поклопцу барокни рељефни 

орнамент 

36. ТАБА КЕРА, сребро, украшена рељеф
ним: флоралним орнаментима 

37. ДОЗА, сребро, округла, на поклопцу ор

намент и лик Шиве, Камбоџа 

38. ПУТИР, сребро позлаћено (оштећен) 
39. ПУТИР, сребро, угравирано "Elisa", Беч 
40. ПУТИР, сребро, епоха класицизма, Беч 

41. СЕРВИС ЗА ЧАЈ, сребро: 

- послужавник (Клинкош), Беч 1864. године 
- чајник за воду (Лима), Варшава 1845. го-
дине 

- чајник од старог руског сребра, Петерсбург 
1844.године 

- бокал за млеко 
- доза за шеhер 
42. ЧАЈНИК, руско сребро, Москва 1813. го
дине 

зоо 

43. БОКАЛ, сребро, Беч XLX век 
44. БОКАЛ, бакар, Бејрут 
45. ТАЊИРИЋ, сребро. чип каста израда 
46. ТАЊИ РИ, два комада, сребро, стил 

рококо П 

47. ЧИНИЈА, Розенцин, ознака: Steinlechneг 
1830 Anton 
48. ЧИН ИЈ А, Безенцин , ознака: AZ 181 1. 
49. ЧИНИЈА, бакар, Бејрут 

50. КОНДИР, бакар калајисан, са дршком. 
недостаје поклопац 

51. ВАЗА ЗА САКСИЈУ, бронза, стилизо
ван паун и птице, кинески рељеф 

Сл. 8. Сервис за чај "'Rosenthal" 
Fig. 8 Теа set "Rosenthal" 

52. КАШИКА (цедиљка), сребро, цветни 
стнлизовани орнаменти, Русија 

53. ВИЉУШКА И КАШИКА, сребрне 
дршке, украшене корњачевином 

54. ШТИПАЉКА ЗА ШЕЋЕР, сребро, 

украшена канелура:ма 

55. ИБРИК, сребро (тауширано), Бејрут 

56. ЧАША, са фигуром Архангела Гаврила 

Такође је извршен и попис три тепи

ха, ито: 

57. ТЕПИХ, Екстра Тебрис, Персија, димен

зије 350 х 250 сПЈ 
58. ТЕПИХ, Тебрис (Кирман ?), Персија, ди
мензије 350 х 270 cm 
59. МОЛИТВЕНИ ТЕПИХ, Бухара, 

Персија, димензије 170 х 92 СПЈ 



Од украсних и предмета луксузног 
покућства, Музеј је примио: 

60. СТ АТУ А "L abandon", б11скв11т (пре 

порцелан), ст11л барок, ХУШ век 

61. СВЕЋЊАЦИ, два комада, порцелан. 
висина 9 ст, Roscпthal No 712 
62. МАСТИОНИЦА, порцелан , димензије 

1 Ох 8 х 8 ст, Дрезден 
63. БОМБОЊЕРА, муранско стакло са 

жн цама од печеног злата, висина 8 ст, осно
ва 14х14 ст 

64. ВАЗА , са цветннм орнаментима, внсина 

21 ст, пречн11к 13 ст, Rosenthal 
65. БОКАЛ, порцелан, в11сина 14 ст, Ссвр, 
Француска 

66. ГАРНИТУРА, мали бокал и доза црне 
боје, Севр, Француска 

67. ЧАШЕ, 13 комада разн11х ознака 

производње 

68. ФАЛКОН, бело стакло са поклопцем, 

висина 22 ст 
69. ФАЛКОН, црвено стакло у мустрама , 

помешано са мат белом бојом (недостаје 
поклопац), висина 23 ст 
70. ТАЊИРИ, 8 комада, керамика (задржана 
4) 
71. ТАЊИРИ, 18 комада, стара мађарска 
керамика (задржан 1) 
72. ПОСУДА ЗА СЛА ТК И ШЕ (ВАЗА), 
стакло на округлој стопи 

73. ЗДЕЛИЦА, дубока и полулоптаста на 
конусној округлој стопи, виенна 8 ст, 

пречник 11,5 ст 
74. ЧАША СА ДРШКОМ, висина 11 ст, 
пречник 8,3 ст 

Речено је веh да је поклонодавац 

Ирина Симић била корисник сефа у 
Београдској банци и да је Уговором о 

поклону било предвиђено да у случају 

њене смрти, његов кључ долази у посед 

поклонопримца. Музеј примењених 

уметности је у више наврата, по смрти 

поклонодавца, код Градске самоуправне 

интересне заједнице културе Београда 

(10. Х 1988. године дописом 01 бр. 684/1-

ЗБИРКА ИРИIIЕ СИМИЋ 

0102) и код правног следбеника Зајед
нице - Градског секретаријата за култу
ру/Фонда за финансирање културе (11. 
VI 1990. године дописом 01 бр. 684/1-
0102-88) безуспешно ургирао да му буду 
предати предмети из сефа. 

Променом градских власти, после 

избора 1996. године, повово је поста
вљено питање предмета из сефа Ирине 

Симић и захтев да се истражи ко чува 

његов кључ. 

Изненада, 21. П11997. године, Музеју 
примењених уметности су од стране 

некадашњег радника Градске самоуп

равне интересне заједнице културе 

(преузетог 1990. године у Службу инве
стиција при Секретријату за финансије 

Скупштине града Београда) предати 

предмети који су се налазили у сефу 

Београдске банке: 

75. КАШИЧИЦА, сребро, израђена од 

мађарског новчића из 1834. године, дужина 
12 cm, ознака на дршци: AS 
76. ВИЉУШКА, стари Мај сен, плава, 

дужина 15,5 ст 
77. КАШИЧИЦА, сребро, позлаhена ин
тарзија, дужина 13,5 ст 
78. ДЕСЕРТНИ ЕСЦАЈГ (за 6 особа), по
злаћено сребро, дужина ножева 17 ,2 сщ, 
дужина кашичица 17,2 cm, дужина виљушки 
15,2 ст 
79. КАШИЧИЦЕ ЗА СЛАДОЛЕД, 11 кома
да, руско сребро, дужина 11 ст 
80. КАШИЧИЦЕ ЗА СЛАДОЛЕД, 6 кома
да, руско сребро, дужина 10,7 ст 
81. ШТИПАЉКА ЗА ШЕЋЕР, сребро, у об
лику шкољке са дршком украшеном цвет

ним мот11в11ма , дужина 9,3 ст 
82. НАРУКВИЦА, ливено злато, панцир рад 
83. НАРУКВИЦА, ливено злато, панцир рад 
84. БРОШ, злато и емајл, овалног облика 
85. ПРИВЕЗАК, сребро позлаhено, са дра
гим камењем 
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86. БРОШ, злато са бисерима, овалног обли
ка 

87. БРОШ, камеја и дијаманти 
88. НАУШНИЦА, злато и дијаманти, у об
лику гранчице 

89. БРОШ-ИГЛА, злато, бнсерн, рубини, об

лика машнице 

90. ЛАНАЦ (женски), злато 
91. СЕФ ЕРИН, злато, 1900. година 
92. ОГРЛИЦА, бисери, 4 низа, копча од зла
та лоптастог облика 

93. ИГЛА-БРОШ, злато и бнсер, у облику 
копља са низом златних лоптица 

94. ЖЕНСК:М САТ, злато, позлаћено сребро 
и плави емајл, пречник 2,9 ст, висина 4,9 cm, 
Швајцарска 

95. НАРУКВИЦА, сребро и корали, фи

лигрански рад, XlX-XX век, Македонија (?) 
96. НАРУКВИЦА, ливено сребро, копија 

97. БРОШ, злато (18 К) 11 корал, пресовање и 
ковање, ХХ век 

98. ПРСТЕН, сребро и жад, ХХ век, Пољска 
99. ОГРЛИЦА, ливено сребро, гранулација, 
ХХ век, Мексико 

Према евиденцији заштите, недоста

је златни ланац, мушки, састављен од 

густо спојених овалних карика, са 

копчом на крају, процењен (1975) на 
2000,00 динара. 

Поређењем спискова које је Завод 

за заштиту споменика културе града 

Београда радио приликом евиденти

рања покретних културних добара 

Збирке Ирине Симић (1973/4) и списко
ва о пријему предмета у Музеј приме

њене уметности у Београду (1988), као и 
лично сачињених спискова Ирине Си

мић о предметима у сефу (не зна се да ли 

је она у њима нешто за живота мењала), 

уочљиво је да је Збирка у међувремену 

обогаћена и увећана. 

Највећи део овог покретног матери

јала се данас, као културно добро, на

лази и чува у Музеју примењених умет-
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ности у Београду, али је немогуће 

утврдити праву истину о томе да ли је у 

потпуности испоштована жеља покојне 

Ирине Симић, и да лије збирка у целости 

доспела у Музеј. Сва оригинална доку

ментација је уништена или склоњена од 

јавности, што је дело појединаца од ко

јих неки и данас раде у култури, а неки су 

у пензији. 

Стан у Булевару ЈНА 1/I је додељен 
на коришћење другим лицима без спро

вођења оставинске расправе и без извр

шеног преноса права коришћења на пок

лонопримца. У међувремену је извршен 

откуп стана од правног следбеника 

Градске самоуправне интересне зајед

нице културе Београда. али купац-ко

рисник није могао да се укњижи у 

земљишне књиге, јер се непокретност и 

даље води на укњижбеног власника 

Ирину Симић. 

Оставштина Ирине Симић, са 
станом као њеним саставним делом, по 

жељи поклонодавца је требало да пред

ставља један београдски легат, али, 

нажалост, много тога је допринело да 

ова идеја не буде остварена. Музеј при

мењених уметности чува, како предмете 

из оставштине Ирине Симиh, тако и јед

но лоше и ружно искуство везано за 

нашу баштину. Збирка до сада ниј~ изла

гана за јавност као целина, а ПОЈедини 

предмети увек могу да буду укомпоно-



вани у неку тематску изложбу Музеја. 

Ово и јесте разлог што у наслову изоста

вљену реч " легат" замењује реч "збир

ка". 

Овај текст је посвећен успомени на 

легатора Ирину Симић, али његовим об-

ЗБИРКА ИРИНЕ СИМИЋ 

јављивањем постигнуто је и то да буде 

јавно забележен и објављен садржај 

једног београдског легата, односно 

збирке, што и јесте основни задатак и 

сврха заштите покретних културних до

бара. 

ПIЕ COLLECTTON OF IRINA SIМIC 
Nenad Suric 

After the outbreak of the Russian Revolution, 
Irina Simic (1915- 1988), bom Kopitna, а little girl 
at the time, found herself in the Kingdom of 
Yugoslavia. Raised in keeping with the standards of 
а bourgeois society and morals, well educated, she 
married Ljubomir Simic, who issued from ап old 
Belgrade family. Owing to her husband's career iп 
diplomacy, Irina Simic travelled а lot and lived 
abroad. After his death, she lived оп his репsiоп in 
Belgrade. 

The giver Irina Simic left Belgrade her tlat and 
а collection of paintiпgs, objects of decorative arts, 
fumiture, carpets and jewellery. 

The lпstitute for the Protection of Monumeпts 
of the City of Belgгade eva\uatcd the value of the 
col\ection and made up а catalogue containing 63 
entгies: 1 б paiпtings, 1 б pieces ог sets of silverware, 
china and crystal glasswaгe, 8 pieces of fumiture, 6 
carpets, 6 objects of decorative arts (figurines, а 
mirror, а mantelpiece clock etc) and 11 pieces of 
jewellery. All the items were collected Ьу Ljubomir 
and Irina Simic, either as their respective family in
heritances and during theiг married life, ог Ьу lrina 
Simic alone after her lшsband's death. 

This collectioп of diveгse objccts does not dif
fer fгom numeгous similar collections in private 
ownership either in the numbeг of items ог in the 

choice of artists. Being without heiгs, 1rina Simic 
expressed her wish to tum her possessioпs over to 
the City of Belgrade, i.e. to опе of its museums, in 
exchange for а sum of money. Her wish was given а 
legal forrn through а court-certified contгact. Afteг 
hег death, the items were tгansferred to tће Museum 
of Decorative Arts wheгe they still аге. The 
Museum made the lists ofthe 99 items received: 26 
for tће Departmeпt of Fumiture and Artistic 
Woodwork, 30 for tће Metalwork Collectioп, З car
pets, 15 decorative houselюld objects, and 25 
pieces of jewellery and utilitarian objects made of 
precious metals. 

А compaгison of the two museum гecords 
sћows that the collection was enriched in the mean
timc. Unfortunately, many inappropriate ciгcum
stances and the legatee's irresponsiЫe conduct give 
rise to reasonaЫe doubt that some of the objects 
have пever reachcd the Museum and that the giver's 
wish has been betrayed, which is exactly what Irina 
Simic was fearful of towaгds the end of hег life. 
This text is not just а memoгial to tbe giver Irina 
Simic, but its intention is a\so to make puЫic the 
coпtent of а Betьrrade legacy-collection, which ul
timately is the basic responsiЬility and purpose of 
the protection ofmoveaЫe cultuгal assets. 
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