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1. Увод

Предмет истраживања чији су резултати делимично приказани у овој 
књизи јесу старе индустрије и индустријски процеси, сагледани у контек-
сту укупног културног, привредног и друштвеног живота на територији 
данашње Србије у хронолошком распону од прве половине XVIII века до 
Другог светског рата. Истраживање је свој први институционални оквир 
добило покретањем индустријскоархеолошког пројекта при Одбору за 
археологију САНУ средином деведестих година XX века. Последњих годи-
на таквом се раду посвећује институционална пажња и у Музеју науке и 
технике у Београду. Реч је о дисциплини која је у Србији тек у зачетку. До 
данас су спроведена вишегодишња теренска истраживања, у већој или 
мањој мери је истражена историјска и архивска грађа, створена је основ-
на база података о индустријским објектима (и процесима производње), 
укључујући и фотодокументацију. Оно што оваква истраживања чини не-
опходним није само општи значај индустријског наслеђа као специфичног 
вида културног наслеђа уопште и неодвојивог дела материјалне културе, 
већ и чињеница да темпо савременог технолошког развоја води до њего-
вог убрзаног нестајања, бришући могућност генерација које већ припа-
дају информатичком добу да остваре свестраније и потпуније разумевање 
сопствене прошлости.     

Индустријско наслеђе припада историјском периоду који почиње ин-
дустријском револуцијом у XVIII веку и протеже се до данашњег дана, али 
се истраживање неизбежно дотиче његових преиндустријских и про-
тоиндустријских корена и ослања на аспекте феномена људског рада 
обухваћене историјом технологије. Индустријско наслеђе чине зграде и 
машине, радионице, погони и фабрике, рудници и места за прераду руде, 
стоваришта и складишта, места где се енергија производи, преноси и ко-
ристи, саобраћај и сва пратећа инфраструктура, па чак и места намењена 
друштвеним активностима повезаним са индустријом, попут стамбених 
или образовних. Вредност таквих материјалних остатака може бити ви-
шеструка, од историјске, научне, друштвене и технолошке до архитектон-
ске, неретко чак и естетске. 
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У основне циљеве овог истраживања спадају: 
• Систематско рекогносцирање подручја Србије како би се идентифи-

ковали локалитети и сачинио њихов попис, утврдио обим индустријског 
наслеђа, и саставила што потпунија архива и фотодокументација. Трајна 
база података о објектима и процесима произодње која се на овај начин 
формира може се користити за непосредне захтеве мултидсциплинарног 
истраживања, потом презентације и, најзад, заштите индустријског на-
слеђа. 

• Презентација и заштита материјалне културе старих индустрија и 
процеса ин ситу и предочавање резултата истраживања стручној и широј 
јавности. Један од задатака су и програми историјског истраживања као 
потпора политици заштите индустријског наслеђа и укључивање у шире 
регионалне програме заштите индустријске културе, будући да међуна-
родна сарадња, посебно ако се има у виду међузависност многих индуст-
ријских активности, може допринети идентификовању локалитета и типо-
ва локалитета од међународног значаја. 

• Могућност заштите локалитета и објеката који су препознати као зна-
чајни правним мерама које би биле довољно снажне да осигурају очу-
вање њиховог контекстуалног смисла, чиме би се допринело разумевању 
огромног утицаја процеса индустријализације на људско друштво, али и 
читав живи и неживи свет. У том смислу, неопходан циљ је дефинисање 
вредности значајних локалитета и утврђивање смерница за будуће интер-
венције како би се те вредности очувале. 

У истраживању старих објеката и процеса непосредно везаних за ин-
дустријску производњу коришћен је метод индустријске археологије који 
примарно подразумева теренска истраживања материјалне културе уз 
ослонац на историјске изворе.
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2. Археологија и индустријска археологија

Пратећи друштвене феномене који су створили услове за настанак 
археологије као науке чији је најважнији циљ да на основу материјалних 
остатака реконструише и разуме прошлост, може се рећи да је у постре-
несансној Европи „археологија“ почела као безазлена разонода образо-
ваних богаташа, често као сакупљање реткости или уметничких дела. Пре 
XVI века, историјски писци су каткад помињали споменике ранијих епоха, 
али тек зато да би исказали дивљење или своју нарацију обогатили по-
неким илустративним примером. Циљеви и концепти истраживања про-
шлости могу се илустровати делом низа британских истраживача старина 
посвећених теренском раду од почетка XVI до средине XVIII века, попут 
Лиленда, Кемдена, Обрија или Стуклија. Евидентирање, па и ископавање 
археолошких локалитета, као тежња да се допуни истраживање прошлос-
ти ослоњено на документа, било је реткост. У првобитном уобличавању 
археологије као науке може се уочити развој неких од основних интере-
совања модерних археолога, односно неколико тема које нису потпуно 
одвојене једна од друге, а то су схватања о пореклу човека, препознавање 
и тумачење човекових оруђа, посматрање и документовање налазишта, 
истраживање раних цивилизација. Међутим, тек у XIX веку неки аспекти 
археологије, као што је проучавање порекла људске врсте и раних људс-
ких заједница, прерасли су у озбиљнији научни напор. Од почетка XX века 
археологија се убрзано развија, у непрекидном трагању за својим методи-
ма и концептима. У данашње време археологија чини део универзитетског 
образовања, обухватајући многоструке видове практичног и теоријског 
рада, као и мешавину научних и естетичких приступа1.  Она се бави и сва-
кодневним предметима и објектима, али и друштвеним елитама које су по 
правилу биле у средишту пажње историје. У основи, археологија се и даље 
превасходно бави налазиштима и артефактима, а развој истраживања ма-
теријалних трагова некадашњих човекових активности додатно објашња-
ва основне принципе на којима се темељи рад модерних археолога.

1 J. Bintliff (ed.), A Companion to Archaeology, Oxford �004.
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За разлику од дубоке праисторијске прошлости, историјски периоди 
ближи данашњем времену нуде много више података, не само у виду опи-
пљивих материјалних трагова на терену, већ и у виду документарне грађе. 
Археолози историјског доба обично располажу основним оквиром – да-
тумима и општом представом о друштву датог периода – у који треба да 
уклопе своје налазе.�  Историја дисциплине сведочи о многим покушајима 
да се установи задовољавајући концептуални оквир у који би се сместили 
очувани остаци. У том смислу, треба поменути археологију предела или 
пејзажа, � не толико због њене теоријске или самосвојне важности, колико 
зато што је и она допринела „увођењу“ индустријске археологије у породи-
цу археолошких поддисциплина. Та врста истраживања не темељи се само 
на проучавању физичких остатака локалитета или објеката поменутих у 
документима, већ и обрнутим путем, води до идеје да се археолошка за-
пажања о пределу и/или насељима могу искористити како би се попуниле 
празнине у документима.4  Археологија предела је неодвојиво повезана и 
с археологијом животне средине, посебно кад је реч о типовима земљиш-
та и површинским лежиштима који су били од значаја за пољопривреду, 
ради производње хране, и за коришћење других ресурса, за потребе зана-
тства и индустрије. Појава индустријске археологије као посебне дисцип-
лине понешто дугује и све већем интересовању за локалну историју, наро-
чито за њену социјалну и економску димензију почетком и средином XX 
века. Оно је оживело и оснажило традицију теренског истраживања али 
је, осим истраживања физичких остатака локалитета и здања, обухватило 
најразличитија документа, укључујући и пореске и фабричке регистре, ма-
тичне књиге, анализу именâ местâ. Међу подстицајима свакако треба по-
менути и аматере, заљубљенике у техничку културу, машине, индустријске 
зграде. Као што показује историја саме археологије, улога љубитеља какви 
су били старинари XVIII и XIX века, јесте улога претеча озбиљног научног 
напора. Буран развој археологије као науке, с једне стране, и објективна 
потреба, с друге, створили су услове, дакле, да се средином XX века еле-
ментарно дефинише још једна археолошка субдисциплина, индустријска 
археологија. 

Појам индустријске археологије или археологије индустрије среће се 
у развијеним земљама Европе последњих педесетак година обележених 
интензивним истраживањем материјалних остатака индустријске револу-
ције. След постепених новина у коришћењу енергије, у трговини и при-
вреди довео је у Европи током XVIII века до промена које су по дубини 

� К. Грин, Уво у Археолоију. Исорија, ринции и меоолоија моерне 
археолоије, 15. Београд �00�.

� C. Tilly, A Phenomenology of Landscape, Oxford 1994; A. B. Knapp & W. Ashmore, Ar-
chaeological landscapes: Costracted, Conceptualized, Ideational, Oxford 1999; W. Ashmore & A. B. 
Knapp (ed.), Archaeologies of Landscape, Contemporary Perspectives, Oxford 1999.

4 К. Грин, op. cit., 91.
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можде равне такозваној  неолитској револуцији. Индустријска револуција 
је означила почетак једног историјског феномена који је утицао не само 
на све већи број људи, већ и на све остале облике живота на нашој пла-
нети, утицај који у позитивном или негативном смислу траје и данас. Тај 
период убрзаних друштвених и економских промена у Енглеској и у Евро-
пи (првенствено северној Холандији, Каталонији, Ломбардији и Шведској), 
подразумева механизацију производње и премештање њеног тежишта 

Унутрашњост црпне станице у Јакову, околина Београда
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са породичне, уситњене мануфактуре на наменски грађене фабрике или 
фабричке погоне са специјализованом производњом. 5 Збивања у друшт-
веним, техничким и економским околностима производње била су до-
вољно брза и дубока да се могу назвати револуцијом. Очигледно је да је 
тешко препознати/утврдити један локалитет за који би се везало рођење 
индустријске револуције. Међутим, Ајронбриџ (Ironbridge Gorge, Šropšir)6  
у Великој Британији традиционално се наметнуо као такво место, препоз-
натљиво као мања, заокружена индустријска регија.7 

Индустријска археологија је индустријска зато што проучава споменике 
индустрије, а археологија је зато што користи археолошке методе. Обично 
је дефинисана као дисциплина одређена темом – једним аспектом нека-
дашњих човекових делатности, а не периодом. Укратко, њен хронолошки 
оквир је толико проширен да може обухватати индустрију од праисторије 
до данашњег дана, али је првенствено усредсређена на период индуст-
ријске револуције. Мајкл Рикс је индустријску археологију дефинисао као 
бележење, селективно чување и тумачење локалитета и објеката ране 
индустријске активности, посебно споменика индустријске револуције.�  
Како се дисциплина развија тако се модификују и њене дефиниције: ин-
дустријска археологија је интердисциплинаран метод проучавања свих 
сведочанстава, материјалних и нематеријалних, докумената, артефаката, 
стратиграфије и објеката, људских насеља и природних и урбаних пејзажа 
створених ради, или деловањем, индустријских процеса. Служи се оним 
методима истраживања који на најбољи начин могу да продубе наше ра-
зумевање индустријске прошлости и садашњости. 9 Индустријска архео-
логија под „локалитетима“ подразумева индустријске комплексе са згра-
дама и машинама, индустријске пејзаже и објекте, сем уколико ти термини 
нису употребљени у специфичнијем значењу.

Првобитна потреба за истраживањем и заштитом споменика индуст-
ријске револуције данас је проширена и на индустријско и технолошко 
наслеђе у најширем смислу. 10 Дефинише се и као дисциплина која проуча-
ва историјски период од почетака индустријске револуције у током XVIII 
века, уз осврт на њене преиндустријске и протоиндустријске корене, а ос-
лањајући се и на проучавање рада и техника рада обухваћених историјом 

5 T. I. Williams, The History of Invention, New York 19�7.

6 www.ironbridge.or.uk

7 W. Grant Muter, The Buildings of an Industrial Community; Coalbrookdale and Ironbridge, 
London & Chichester 1979.

� M. Rix, Industrial Archaeology, Historical Association, 1967.

9 www.mnactec.com/ticcih/herit.htm.

10 Popularnost i značaj ovog nasleđa ogleda se i u tome što zapadnoevropske države 
izdvajaju znatna sredstva za njegovo izučavanje, održavanje i korišćenje. Formirani su ogromni 
fondovi za tu svrhu, često internacionalni. U njih se, osim državnih, ulivaju i sredstva turističkih 
organizacija koje se bave kulturnim turizmom.
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технологије. 11 Неки приступи условљени су појавом појмова као што су 
екологија и пејзаж, које су неки истраживачи из области друштвених на-
ука усвојили и прилагодили због њихове аналитичке применљивости, а за 
индустријску археологију су посебно обећавајућа зато што пажњу скрећу 
с појединачних елемената на општу слику. Примера ради, тако се може 
боље разјаснити не само рад машина или начин на који су направљене, 
већ и однос међу радницима, односно између радника и њихових пос-
лодаваца (на основу шема фабричких зграда). Обраћање веће пажње на 
пејзаже поука је коју треба извући из рада историчара животне средине. 
Осим тога, ради што темељнијег бављења материјалном културом, овакав 
став омогућава усмерење којим се ублажава „граница“ између историје, у 
најширем смислу, и историје технологије и индустријске археологије.

Ако се држимо упрошћеног оквира/дефиниције да је индустријска ар-
хеологија интердисциплинарна и да проучава материјална и нематеријал-
на сведочанстава људског делања настала за потребе индустрије и про-
изводних процеса, потребно је располагати специјализованим стручним 
знањима о методолошким, теоријским и историјским аспектима индуст-
ријског наслеђа која треба усавршавати на стручном и универзитетском 
нивоу. Осим тога, увек треба имати у виду да остаци старих индустрија 
представљају сведочанства о делатностима које су имале и још имају ду-
боке историјске последице, али и да су сведочанства о животу обичних 
људи. Поље рада индустријских археолога ваља посматрати као интег-
ралан део бављења културним наслеђем уопште. Изузетно је важно и 
увек треба имати у виду да очување индустријских локалитета изискује 
подробно познавање њихове раније намене, као и познавање суштине 
различитих индустријских процеса који су се ту могли одвијати. Очување 
индустријског наслеђа треба да тежи очувању функционалне целовитос-
ти, те стога интервенције на неком индустријском локалитету морају бити 
усмерене ка томе да се та целовитост одржи колико је год то могуће. Осим 
конзервираних/рестаурираних локалитета индустрије, важно „средство“ 
како за заштиту тако и за тумачење индустријског наслеђа јесу специјали-
зовани индустријски и технички музеји, док се успостављањем регионал-
них и међународних туристичких рута индустријског наслеђа може боље 
осветлити непрекидан процес преношења технологије и масовне мигра-
ције које тај процес неретко подстиче.

11 K. Hudson, The Archaeology of Industry, London 1976.
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2.1. Искуства света

Као импресиван пример односа једне градске управе према индуст-
ријском наслеђу у склопу стратегије и имплементације одрживог развоја 
града свакако треба поменути Ливерпулски менаџмент план из �00�. го-
дине. 1� У Statement of Significance, битна пажња се повећује индустријском 
наслеђу: „Ливерпул је у периоду индустријске револуције, од почетка XVIII 
до почетка XX века играо главну улогу, поготову у унапређењу светске тр-
говине, индустријској револуцији, расту британске империје и масовном 
исељавању, поготово у Америку“. Тачке Плана објашњавају улогу Ливер-
пула у светској трговини и индустријској револуцији, образлажу његову 
водећу позицију у примени нових технологија, везе са покрајинама Ланка-
шир, Јоркшир и Шропшир (Ајронбриџ). За индустријско наслеђе важан је 
управо део који говори о ливерпулској традицији иновативног развоја:1�  
„Ливерпул је пионирски град са традицијом увођења нових техника веза-
них за технологију докова, лучко управљање, грађевинске методе и транс-
портне системе, која га је учинила међународним лидером на овом пољу.“ 
Често се понавља да је од почетка XVIII до раног XX века Ливерпул био 
не само веома успешна и важна морска лука, већ и иноватор и пионир 
на више поља, посебно на пољу технологије докова, лучког управљања и 
транспортних система.14  

Фондови европских држава намењени регистровању и одржавању на-
ционалног културног наслеђа користе се наменски за анализе, пројекте и 
интервенције на наслеђу (нпр., HPF – Historic Preservation Fуnd, оформљен 
од владе САД). Последњих година основане су и различите невладине и 
непрофитне организације којима је циљ евиденција и брига о национал-

1� www.liverpool.gov.uk

1� Обашњавајући значај града за индустријско наслеђе наводи се да је у Ливерпулу 
још 1715. године изграђен први у свету ограђени суви док, да је крајем 1�. века изграђено 
још пет, да би се крајем XIX века такви докови простирали на 1�0 хектара. На доковима се 
налазе стари магацини (пет сачуваних до данас). Најстарији је Duke Dock из 17��, са ват-
роотпорном конструкцијом и, почев од 1�47. године, са хидрауличном конструкцијом за 
транспорт терета, првом таквом у свету. Комплекс докова и складишта је номинован и за 
светску листу урбаних пејзажа. Наравно, детаљно су обрађене грађевинске конструкције, 
транспортни системи и, као изузетно важно, систем индустријских канала, започет 1770. а 
завршен 1�16. То су први комерцијално грађени водени канали у свету. Осим тога, прва у 
свету је и железничка линија која је 1��0. повезала Ливерпул са Манчестером, као и први 
електрични метро из 190�. године.

14 Констатује се да је ова лука најважнија лука некадашње британске империје. 
Свака грађевина, канал, систем докова, детаљно је обрађен, приложени су планови, 
фотографије, авионски снимци... У уводу текста кандидатуре Ливерпула за листу светске 
баштине, Нил Косонс (English Heritage) поручује да је Ливерпул био светска дестинација и 
пре него што је тај концепт смишљен, да је први индустријски град и темељ економског и 
културног препорода.
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ној културној баштини, као што су: Save у Енглеској, Eуropa Nostra у вели-
ком броју европских држава, Cуltуral Heritage withoуt Borders… На пример, 
Фондација Северне Рајне-Вестфалије за заштиту индустријских спомени-
ка културе основана је 1995. године као прва фондација у Немачкој која 
се посветила заштити споменика индустријске културе. Циљ је чување и 
заштита од рушења, као и проучавање њихове историје. Упоредо с тим, 
прилазом који споменике чини прихватљивим за јавност, Фондација 
омогућава њихову нову употребу. Фондација води кампање за укључи-
вање индустријских споменика у пројекте урбаног развоја и планирања 
околине, заштите споменика, економије и туризма. Дакле, многобројна 
су удружења која се баве индустријским наслеђем, а најзначајнија међу 
њима су: TICCIH 15 – The Internacional Committee for the Conservation of the 
Indуstrial Heritage, једна од највећих организација на светском нивоу за 
питања индустријског наслеђа, која делује и као специјално саветодавно 
тело Икомоса за индустријско наслеђе, укључив и заступање пред Уне-
ском; 16 потом, E-FAITH 17 – Европско удружење на нивоу институција које 
се баве индустријским и техничким наслеђем, које игра и улогу „платфор-
ме“ за подстицање контаката и сарадње међу непрофитним волонтерским 
удружењима, размене искустава, учење и међусобну подршку. У уводном 
документу овог удружења констатује се да истраживање, заштита и пре-
зентација индустријског и техничког наслеђа у свакој европској земљи ум-
ногоме зависе од иницијатива и рада невладиних организација и волонте-
ра. Ту је и SIA – The Society for Indуstrial Archeology, 1� удружење са преко 
1�00 чланова из целог света заинтересованих за индустријску прошлост 
и наслеђе.

15 www.mnactec.com/ticcih/herit.htm

16 Као илустрација дела њихових активности могу да послуже теме скупа одржаног 
�00�. године у Москви, искључиво везане за урбанизам већих градова: Споменици индус-
трије као интегрални део градских центара; Реконструкција архитектуре старих/некада-
шњих индустријских центара; Деиндустријализација и њен удео у градској архитектури; и 
Заштита историјских зона у градовима.

17 www.e-faith.org

1� www.sia.web.org
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2.2. Наша искуства

Прихвативши научноистраживачку тему Инусријска археолоија у 
Србији, Одбор за археологију САНУ је 1996. године озваничио једну нову 
поддисциплину савремене археологије. Прикупљање историјске грађе, 
рекогносцирање и документовање споменика индустријског наслеђа 
тада није добило јачи замах због веома лошег општег, сходно томе и ма-
теријалног, стања наше тадашње државе, као и њених институција.  Обим 
и резултати рада на овом „малом“ пројекту и данас су скромни, и у глав-
ним цртама одговарају средствима која се у њега улажу. Међутим, тих је 
година више простора за ову тему отворио рад на каталогизацији спо-
меника индустријског наслеђа за потребе вишегодишњег међународног 
пројекта Дунав – саобраћајница кулуре (ARGE Donaуlander – Kуltуrstrasse 
Donaу). Иницијатива која је касних осамдесетих година потекла од Владе 
Србије, односно Министарства културе Србије, за сарадњу на овом про-
јекту, била је непосредан повод за опсежније прикупљање података за 
каталог споменика техничке културе. У ширем оквиру пројекта реализује 
се и потпројекат Соменици ехничке кулуре у Поунављу. Основне ка-
рактеристике јесу подржавање сарадње у европским размерама ради 
предочавања наше заједничке културне баштине као и заједничких ко-
рена. Општи критеријуми су интердисциплинарност, европска димензија, 
заједничка културна баштина и скретање пажње јавности. 19 Захваљујући 
овим истраживањима, направљен је избор објеката, они су архивски, ис-
торијски и теренски истражени и фотографисани, а прикупљени подаци 
су унети у електронске картоне-маске.�0 Штампане публикације и презен-
тација индустријског наслеђа Србије (Подунавље) прво су међународно 
представљање нашег дела Подунавља.�1  

Том су приликом оквирно предочене и руте индустријске културе на ин-
тернету.�� Једна од рута се односи искључиво на Београд, док се у две од 
шест предложених добрим делом обилази и шира територија града Београ-
да.�� Анализа индустријског наслеђа ове територије показала је да су очува-
на стара индустријска постројења концентрисана у већим насељеним мес-

19 Р. Куленовић, „Индустријско наслеђе српског дела Подунавља“, у: Са беекером о 
јуоисочној Еврои, Београд �005; E. Radonjić & R. Kulenović, „Dunav, arheologija i baze po-
dataka“, Navoj � (�004); R. Kulenović, „Danube-Cultural Street“, Navoj (�004).

�0 R. Kulenović, ARGE Donaulander-Technische Denkmaler; www//.01.noel.gv.at/donau/

�1 За ове потребе истражена је територија која се простире 50 км лево и десно од 
Дунава у дужини којом тече кроз Србији (550 км).

�� ARGE Donaulander, Beograd Srbija-St.Polten Austria, www//.01.noel.gv.at/donau/

�� Р. Куленовић, „Индустријско наслеђе српског дела Подунавља“, у: Са беекером о 
јуоисочној Еврои, Београд �005.
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Технички факултет у Београду

тима (Београд, Панчево, Нови Сад), и превасходно везана за ток реке Дунав. 
У мањим местима, Апатину и Челареву, још увек раде бродоградилиште и  
старе пиваре, у Иванову, Дубовцу и Плавни су активне старе црпне иревер-
зибилне станице системе, док функционалних машинских млинова за мле-
вење житарица има у изузетно великом броју, у региону

Београда их има седам. Већа насеља, нарочито Београд, карактерише и 
што је већи број старих индустријских постројења променио функцију или 
је престао да ради. Има случајева да су неки остаци наслеђа озбиљно ош-
тећени (Млин 9. мај у Београду, Млин браће Книзел у Бешкој) или чак уни-
штени (Утензилија у Београду, ТЕ Врдник Рудника угља у Врднику).

Музеј науке и технике у Београду бави се проучавањем и презенто-
вањем историје науке, технологије и индустрије. Крајем �001, после више-



1�

годишњих припрема, образована је, као интегралан део Музеја, Служба за 
исраживање инусријско наслеђа,�4 чији је задатак, између осталог, де-
финисан као: инерисцилинарно исраживање маеријалних осаака 
сарих инусрија и ехнолошких роцеса на ериорији Реублике Ср-
бије и њихово шире кулурно конекса. Образложен је на следећи на-
чин: изучавање инусрије и инусријских роцеса, схваћених као ораз 
укуно кулурно, социјално и економско живоа еохе о очека 18. века 
о краја рве оловине 20. века на ериорији анашње Србије, с напоменом 
да: овара моућноси умачења новије исорије из инерисцилинарно 
ула, уз коришћење свих расоложивих извора (маеријална кулура, архи-
вска рађа, усмена свеочења). Осим тога, поље рада чини и: инересовање 
не само за објеке неосрено везане за инусријску роизвоњу, већ и оне 
који су са њима овезани у оквиру шире кулурне марице).�5 Оно што је 
дефинисано као крајњи резула овако осављено исраживања јесе 

�4 Служба је оформљена на иницијативу Р. Куленовића, уз сугестије др Александра 
Палавестре и др Сташе Бабић.

�5 “култура радничке класе”: стамбени објекти, простор слободног времена, комуникације

Државна хемијска лабораторија у Београду
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реконсрукција кулуре, схваћене као укуна рушвена ракса. Уочено 
је и напоменуто да: у овом ренуку, орућа ореба за инензивним и 
сисемаским исраживањем намеће се не само збо оше значаја ово 
сецифично облика кулурно наслеђа, већ и збо савремено ехнолошко 
развоја, који својим емом овои о убрзано несајања објекаа који су 
реме ово исраживања. Између осталих, као циљеви су препознати и: 
укључивање у шире и регионалне програме заштите индустријске културе; 
стварање што боље документације везане за истраживање, заштиту и пре-
зентацију материјалне културе старих индустрија и технолошких процеса; 
даљи рад на пројекту ARGE-Donaуlander-Technisches Denkmalepflege; за-
штита материјалне културе старих индустрија и процеса in sitу (самостално 
и у сарадњи са заводима за заштиту споменика културе и урбанистичким 
заводима); презентација резултата рада стручној и широј јавности (израда 
интернет презентације и каталога споменика индустријског наслеђа Србије, 
затим, прилози у стручној домаћој и страној периодици, научни скупови, те-
матске изложбе и сарадња са медијима).

Пивара у Зрењанину
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Практично гледано, кроз резултате, шест година касније ситуација је 
таква (без обзира на отежавајуће околности, као што су често лоша мате-
ријална ситуација или недостатак сарадника) да се може препознати учи-
нак у широком распону од позитивних до негативних. Што се постављених 
циљева тиче, створена је база података која се користи не само интерно, 
већ и за сталне или тренутне потребе појединих завода за заштиту спо-
меника културе, урбанистичких завода,�6 неких међународних пројеката 
истраживања индустријског наслеђа,�7 као и за потребе установа као што 
су, на пример, туристичке организације Србије и Београда. Елементи који 
чине базу података јесу: спискови објеката индустријског наслеђа Србије 
са основним подацима��, два типа „картона“ са евиденционом књигом за 
унос података, оригинална архивска грађа, односно копије и фотодокумен-
тација. Непостојање адекватне опреме лишило је ову базу видео/филмске 
документације, која је изузетно важна када су у питању још увек постојећи 

�6 Koridor 10-RZZZSK, Generalni plan Beograda do �0�1-UZ Beograda, Regulacija beo-
gradskog priobalja-UZ Beograda

�7 ARGE, SAIT-CHOROS

�� За списак/спискове објеката индустријског наслеђа Србије, вид. Прилоге  у овом 
раду. У оквиру документације су израђени посебни спискови објеката засновани на тери-
торијалној подели (Београд, Војодина, итд.) као и на основу тога јесу ли или нису рекогнос-
цирани. Поделе се користе првенствено из практичних разлога.

Пивара Бајлони, Београд
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стари и аутентични процеси производње. Како процес обустављања про-
зводње у индустрији наше земље ових година добија у замаху, неопходно 
би било документовати видео камером оно што се документовати може. 
У оквиру нових иницијатива за ревитализацију и рециклажу београдс-
ких напуштених индустријских простора који би се могли користити за 
потребе уметника, уметничких и културних иницијатива и организација, 
истражено је и обрађено више старих београдских индустријских објека-
та погодних за ову сврху. Од �00�. до �005. године, кроз пројекат Social 
Actors in Transformation (SAIT-CHOROS)�9 интердисциплинарно се присту-
пило обради овог проблема, која је осим истраживачког дела садржала 
и директна поређења искуства градова Сент Пол/Минеаполис, Њујорк, 
Амстердам и Београд. Корисним су се показала тада стечена сазнања о 
могућим моделима организације, употребе, лобирања и развоја пројека-
та и иницијатива и, као важније, о некадашњим индустријским објектима 
америчких градова који су променили функцију и постали простори на-
мењени култури и уметности, као и о могућностима примене тих искуста-
ва која би могла да помогну развоју сличних активности и код нас. Тада се 
проучавало, мапирало и подржавао креативни сектор поменутих градова. 
Циљ београдског дела била је евиденција и анализа креативног сектора, 
његов статус, потребе и могућности за афирмацију. Од десет истражи-
ваних локација (осим једне, све су биле објекти индустријског наслеђа), 
Београд је за анализу изводљивости кандидовао три важне градске лока-
ције: “Бетон халу”, некадашње складиште на београдском пристаништу на 
Сави; Старо сајмиште, историјски вредну локацију и меморијално место 

�9 Подаци добијени овим истраживањем похрањени су у Завиду за културни разви-
так, Београд; www.nsaccid.org/PROJECTS.htm,  www.danas.co.yu.�00�07�1/kultura1.html

„Бетон Хала“ 
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на Новом Београду; и Стару електрану Снага и светлост на Дорћолу. Ве-
ома користан је био део истраживања у којем је препознат начин на који 
неки велики градови користе своје ресурсе, негују дух места, продају ур-
бане „брендове“ и од њих дугорочно остварују профит.�0 Анализа индус-
тријског наслеђа Београда које је за ову прилику истраживано показала 
је да су стари фабрички комплекси наизглед у солидном стању, да имају 
добро очувану и снажну инфраструктуру, али да су често запуштени и као 
такви представљају изоловане ареале. Изузетак је „Бетон хала“,�1 која је у 
међувремену делимично и веома луксузно пренамењена у галерију, џез 
клуб и есклузиван салон намештаја. Сви истраживани објекти су више го-
дина/деценија ван првобитне функције, или било какве функције, иако су 
на ободу ужег центра града. Наравно, ни у једном истраживаном објекту 
нема ни најмањих остатака старих технологија. Истраживање и ревитали-
зација наслеђа у ширем смислу, а у другом кораку и пренамена постојећих 
напуштених индустријских објеката, изводи се и кроз Регионални програм 
за културно и природно наслеђе југоисточне Европе (Савет Европе и Ев-
ропска комисија за развој).��  У оквиру Прелиминарне техничке процене 

�0 Одржан је већи број тематских радионица уз учешће реномираних фирми за 
пренамену некадашњих индустријских објеката (Аrt Spаce – www.аrtspаceusа.org), као и за 
маркетинг у уметности (NYFА – www.nyfа.org).

�1 Објекат се налази се на изузетно атрактивној локацији у Карађорђевој улици бр. �, 
на самој обали Саве, и изузетно је погодан за пренамену (површина основе око 7000 м�).

�� Vodič za urbanu rehabilitaciju. Kulturno nasleđe. Program saradnje i tehničke pomoći, 
Beograd �006.

Унутрашњост Складишта некадашње луке Београд 
„Бетон хала“, бетонска конструкција једног од складишта 



��

Пренамењени стари индустријски простор, Челзи-Њујорк, САД
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архитектонског и археолошког наслеђа југоисточне Европе израђене су 
и две детаљне студије (са мерама заштите и предлозима могуће пренаме-
не), и то за стару индустријску зону Панчево�� и за Сењске руднике.�4 Ко-
рисност презентације дела базе података о индустријском наслеђу наше 
земље на интернету протеклих се година показала у виду директне раз-
мене искустава и информација. Осим тога, захваљујући тој бази, подаци о 
нашој старој индустрији делимично се могу наћи и на сајту TICCIH-а.�5  

Добар пример сарадње са заводима за заштиту споменика културе 
јесте онај из �00�. године. Тада је, у сарадњи са Републичким заводом за 
заштиту споменика културе, спроведено рекогносцирање објеката индус-
тријског наслеђа, чак и шире – споменика техничке културе, које је обух-
ватило просторни план споменичког наслеђа у инфраструктурним кори-
дорима Ниш–бугарска граница и Лесковац–македонска граница.�6 

�� www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/heritage/PTA_Serbia_Pancevo

�4 www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/heritage/PTA_Serbia_SenjeCoalMine

�5 R. Kulenović, Industrial Heritage in Serbia – State of Preservation and Research; 
www.mnactec.com/ticcih/herit.htm

�6 Р. Куленовић, „Пројекат рекогносцирања инфраструктурних коридора Ниш–
граница Бугарске и Ниш–граница БЈР Македоније �00�, Резултати рекогносцирања 
индустријског наслеђа“, Гласник Друшва конзерваора Србије 7 (�00�), 166–16�.

„Црвени магацин“ у старој индустријској зони у Панчеву                 
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Парна машина рударског лифта, у Сењском руднику

Истраживани локалитети настали су у хронолошком оквиру од друге 
половине XIX до средине �0. века. На основу теренског рада, архивских 
података и усмених информација, током месец дана истражена је већина 
потенцијалних локација, кроз картоне је обрађен њихов већи део, с тим 
што нису узети у обзир објекти који су у међувремену срушени или су то-
лико девастирани да нису вредни помена. Осим тога, и овом приликом се 
догодило да су неке од локација дале негативне резултате или нису пре-
познате, првенствено због динамике којом је текла каснија урбанизација 
неких од истраживаних градова. Потврђено је и да недовољна истраже-
ност архивских/историјских извора даје парцијалан резултат. Ипак, осим 
основних података о стању и броју истраживаних споменика/локација, 
ово рекогносцирање је омогућило и да се изведе још понеки закључак. 
Као што је напоменуто, већина објеката је грађена на самом крају XIX и 
у првој половини XX века. Будући да су територије на крајњем југу и ис-
току Србије припојене после Балканских ратова, неке објекте су градили 
Бугари или Турци. Заступљеност и концентрација објеката сврстаних по 
индустријским гранама умногоме одсликавају ситуацију каква је владала 
у време када су објекти и настали. На пример, велики број објеката чине 
они који су подигнути крајем XIX века за потребе изградње и одржавања 
железничке мреже. Добар део њих грађен је солидно и перманентно је у 
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функцији.�7 Велика група објеката текстилне индустрије грађена је крајем 
XIX и почетком XX века, а концентрисани су у Нишу и Лесковцу.�� У некима 
су умногоме сачувани стари процеси производње. Неколико старих хид-
роцентрала са бранама грађено је у првој половини XX века: Света Петка, 
Сићево и Темац.�9 Посебне групе чине објекти дуванске индустрије,40 као и 
објекти циглана и црепара.41 Две сачуване велике циглане практично нису 
у функцији, тј. раде по потреби, и то веома ретко, ситуација веома слична 
оној у Београдској регији. Иако је рекогносцирана територија уско пове-

�7 То су железничке станице и фабрике за потребе железнице са аутентичним пре-
сама и пећима: Железничка радионица (погон Пресерај) и Мостовска радионица у Нишу.

�� Концентрација текстилних фабрика у ширем центру тих градова слична је ситуа-
цији у Београду.

�9 Ове хидроелектране, које чине хидродинамички системи са бранама, уставама и 
вентилима, те машинским постројењима, апсолутно су оригиналне и у изванредном стању, 
тако да представљају реткост и ван граница Србије. Биле су од изузетно великог значаја за 
регионални привредни развој, а и данас су у систему производње електричне енергије.

40 Објекти грађени махом око 19�0. године, а припадали су Монополу дувана у 
Нишу, Лесковцу и Врању, као и Дуванска индустрија Ниш.

41 Време њихове градње обично је крај XIX века. До данас су сачуване само две, у 
Нишу и Лесковцу, и то вишеспратне, великих димензија. Већина малих циглана и црепара 
потпуно је уништена или, ретко кад, парцијално очувана.

Зеле Вељковић у Лесковцу
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Унутрашњост Хидроелектране св. Петка, поред Ниша

зана с главном друмском и железничком комуникацијом, самим тим и с 
великим градововима, чуди чињеница што нема више остатака прехрам-
бене индустрије, какви би били машински млинови4� и пиваре.4�

Остале индустријске гране заступљене су по једним објектом или уопш-
те нису заступљене, а таква ситуација на терену у основи одражава стање 
индустрије, углавном концентрисане у већим градовима44 Србије крајем 
XIX и у првој половини ХХ века. Општи заклључак да наши споменици ин-
дустрије веома ретко уживају правну заштиту важи и за овај простор.45 
Следећи пример сарадње са заводима за заштиту споменика културе јесте 
сарадња са заводом из Панчева од �00�. до �005. године, када је рекогнос-
цирана читава територија у надлежности овог завода. Стечена је глобална 
слика стања, а потом је сачињена база података са фотодокументацијом, 

4� Сачуван је само један вишеспратни машински млин, Рошков млин у Нишу, али с 
потпуно новим машинским постројењем.

4� Сачувана је само једна пивара, такође у Нишу, Апелова пивара.

44 Поготову у Београду.

45 Према мојој евиденцији, од свих истражених објеката/комплекса, само четири 
уживају правну заштиту. Значај и стање неких заштићених објеката, као што су Дуванска 
индустрија у Нишу и хидроелектране Св. Петка и Сићево, такво је да би их ваљало заштити 
на највишем нивоу.
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чиме су уз консултовање архивске грађе и историјских извора, створени 
улови за валоризацију и заштиту објеката. Као резултат овог тематског те-
ренског истраживања штампан је мали, илустровани водич за индустријс-
ко наслеђе јужног Баната.46 Рекогносцирање строго одређених подручја 
за конкретне потребе, као што су овакве, изузетно је корисно због тога 
што, с једне стране, показује разумевање наручиоца посла за ову тему, а с 
друге, омогућава истраживачу да, лишен оптерећења материјалних трош-
кова, у одређеном временском року сагледа ситуацију на терену. Сарадња 
са урбанистичким заводима47 један је од императива у раду индустријског 
археолога, због тога што је добро разумевање планирања и стратегије уп-
рављања јавним добрима (објекти индустријског наслеђа често су управо 
јавни објекти) у директној корелацији са очувањем објеката индустријс-
ког наслеђа који више нису у првобитној  функцији.4�  

 

46 T. Tasić & R. Kulenović, Industrijsko nasleđe-Južni Banat, �006.

47 Током �001–�00�. године, у изради ГУП-а Београда при Урбанистичком заводу 
града Београда за индустријско наслеђе територије Београда примарно је коришћена већ 
поменута база података Службе.

4� Р. Куленовић, „Индустријско наслеђе на територији ширег центра града Београда“, 
Комуникације 2004-Јавно обро (�004), 6�-67.

Унутрашњост хидроелектране Гамзиград
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Мада на први поглед делује као мање важан сегмент, презентација ре-
зултата пројекта истраживања и заштите индустријског наслеђа стручној 
и широј јавности, у пракси се показала као необично битна. Заинтересова-
ност медија је велика, али шира јавност, нажалост, махом показује необич-
но мало интересовање за ово наслеђе.49

49 Р. Куленовић, Изложба „Индустријско наслеђе-Призори“, Галерија науке и технике 
САНУ, �00�. Индикативан је мали број посетилацана овој  тематској изложби. Поред тога, на 
више округлих столова посвећених основним проблемима индустријског наслеђа, прена-
мени старих индустријских објеката, као и њиховој улози и месту у савременом урбанизму 
великих градова, већину присутних чинили су архитекте (урбанисти и заштитари) и култу-
ролози, као и групација људи која је заинтересовани за неки (локални) објекат индустријс-
ког наслеђа.
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3.  Методологија

3.1. Метод индустријске археологије 

Археолошко истраживање је техника од темељног значаја за проуча-
вање историјских индустријских локалитета, и треба га спроводити у скла-
ду са свим стандардима који важе за локалитете који припадају осталим 
историјским или културним периодима. Међутим, програми историјског 
истраживања нужни су као подршка политици заштите индустријског на-
слеђа.50 Имајући у виду међузависност многих индустријских активнос-
ти, широко, интердисциплинарно истраживање може допринети бољем 
идентификовању локалитета и њихових типова,51 понекад и локалитета од 
светског значаја. Већина истраживачких тема обрађује појаве и материјал-
ну културу од почетака масовне индустријализације развијеног света 
– време од средине XIX века до данас.5� Знатно мањи број истраживања је 
усмерен на почетак или средину XVIII века,5� време индустријске револу-
ције, због мањег обима тадашње индустрије и, сходно томе, знатно оскуд-
нијих материјалних остатака. Светска и наша пракса је показала да постоји 
мноштво споменика индустрије, омогућавајући индустријској археоло-
гији да се њима веома успешно бави без битног проширивања тематског 
и хронолошког оквира. У западноевропским земљама постоји прилична 

50 G. Rosso Del Brenna, “Industrijska arheologija i suvremeno planiranje – gubitak smis-
la?”, I. međunarodna konferencija u povodu 150. obljetnice tvornice Torprdo u Rijeci i očuvanja riječke 
industrijske baštine, Rijeka �005.

51 V. J. Taylor, “Structuration Revisited: A Test Case for an Industrial Archaeology Method-
ology for North Queensland”, Industrial Archaeology Review XXV/� (�00�).

5� Д. Петровић, Исорија инусрије Беораа, Београд �006.

5� G. Timmins, “Techniques of Easing Road Gradients During the Industrial Revolution: A 
Case Study of Textile Lancashire”, Industrial Archaeology Review XXV/� (�00�).
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заинтересованост за индустријско наслеђе.54 Уз тренутно јаку општу ма-
теријалну базу, јасно су видљиви резултати истраживања, конзервације/
рестаурације и нове употребе некадашњих индустријских грађевина.55 
У области централног Балкана процес индустријализације, наравно, по-
чиње касније, тече спорије, мањи је по обиму и интензитету. Ипак, број 
споменика овог специфичног наслеђа, ређе из XVIII, а чешће почев од по-
ловине XIX или почетка ХХ века, није мали.56 Као изузетно битна разлика у 
односу на Европу, уочава се то што на простору Србије постоји необично 
велик број прозводних јединица у радном и првобитном стању, са очува-

54 На пример, часопис Удружења за индустријску археологију, са седиштем на 
Универзитету у Лестеру, Велика Британија, Industrial Archaeology Review.

55 Нову употребу ваља напоменути зато што у Европи огроман број таквих објеката 
више није био у првобитној функцији.

56 Р. Куленовић, „Индустријско наслеђе на територији града Београда“, Гоишњак 
раа Беораа XLVII-XLVIII (�00�).
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ним процесима производње.57 Нажалост, наши споменици индустрије нај-
чешће не само да нису законом дефинисани као споменици културе, већ 
су често изложени и најразличитијим облицима девастације.

У истраживању индустријског наслеђа, примењујући методе индуст-
ријске археологије, може се наглашавати историјски,5� друштвени59 или 
регионални контекст. Међутим, смисао оваквог типа истраживања је у ар-
хеолошком контексту, а његови кључни елементи јесу време и простор. 
Археологија обезбеђује временску перспективу, па отуда увид у начин 
на који се неки локалитет60 (или пејзаж, или део опреме) мења и моди-
фикује.61  Осим тога, шири топографски контекст омогућава разумевање 
целовитости и функционисања неке индустрије. Као дисциплина, она се 
примарно служи археолошким методама и појмовима, као што су стратиг-
рафија, типологија, скупина налаза и структурне аномалије, али признаје 
да их је могуће применити на шири распон сведочанстава него што су она 
која се добијају ископавањем. Истраживачи махом дефинишу индустријс-
ку археологију на класичан начин и углавном се усредсређују на спомени-
ке индустрије, а мање на пејзаж, али уз закључак да такве споменике треба 
посматрати у контексту историје друштва и технологије. Приступ британ-
ског Друштва за индустријску археологију обједињује методе главног тока 
археологије, посвећујући пажњу мапама, документима и фотографијама, 
што индустријском археологу омогућује да повеже теренски рад и податке 
добијене истраживањем архива. Приступ заснован на споју метода тради-
ционалне археологије, археологије пејзажа и историјских извора, индуст-
ријски археолози у Великој Британији примењују више од три деценије.6� 
Ова истраживања могу послужити као путоказ у даљем раду на сличним 
индустријским локалитетима и целинама.6� 

57 Концентрација функционалних објеката је карактеристика мањих градова/на-
сеља. Београд је типичан показатељ процентуално малог броја сачуваних функционалних 
споменика индустријског наслеђа.

5� D. Johnson, „Friedrich Edouard Hofmann and the Invention of Continous Kiln Technol-
ogy: The Archaeology of the Hofmann Kiln and 19th-century industrial development”, Industrial 
Archaeology Review XXIV (�00�), XXV (�00�).

59 R. H. McGuire & P. Recner, “Building a Working-Class Archaeology: The Colorado Coal 
Field War Project”; M. Nevell, “The Archaeology of the Canal Warehouses of North-West England 
and the Social Archaeology of Industrialization” Industrial Archaeology Review XXV (�00�).

60 Као такав мора бити од средишње важности у археолошкој интерпретацији.

61 B. Trinder, “1�th- & 19th-Century Market Town Industry: An analitycal model”, Industrial 
Archaeology Review XXIV (�00�).

6� Као пример: однос према значајном индустријском пејзажу какав је Ајронбриџ Горџ.

6� W. Grant Muter, op. cit.; www.ironbridge.org.uk



��

3.2. Смисао проучавања индустријског наслеђа

Иницијатива која се у оквиру одрживог развоја Европе спроводи од 
осамдесетих година ХХ века темељи се на новинама у приступу заштити 
баштине. Инсистира се на томе да Европљани деле јединствено европско 
културно наслеђе, тако јачајући властито друштво, тиме и Европску зајед-
ницу, те тако позитивно утичући на друштвене, културне и научне тради-
ције свих европских народа. У том контексту, институције заштите пред-
стављају једну од свежих снага европске културне политике.64 Конкретно, 
тај осавремењени приступ заштити културног (и индустријског) наслеђа 
јасно је сагледив као Преорука за зашиу и конзервирање инусријско, 
ехничко и рађевинско-ехничко наслеђа у Еврои,65 ...подсећајући да 
инусријско, ехничко и рађевинско енереско наслеђе чини инерални 
ео исоријско наслеђа Еврое; и даље, а за осизање ових циљева, ро-
моција научних знања из ехничко, инусријско и рађевинско-ехничко 
наслеђа мора а буе реме оане ажње... Неке препоруке Савета 
Европе66 за заштиту индустријског наслеђа тичу се успостављања поступ-
ка идентификације и научне анализе техничког, индустријског и грађе-
винско-техничког наслеђа, потом заштите индустријског наслеђа, према 
његовој специфичној природи, применом одговарајуће законске регула-
тиве и конзерваторских поступака, као и изналажења могућности да се 
сачувају и одрже индустријски комплекси који су део општег историјског 
наслеђа Европе.67 Није се изгубило из вида ни подизање јавне свести про-
мовисањем техничког, индустријског и грађевинско-техничког наслеђа, 
са посебним нагласком на туризму. Став да се наслеђе користи, одржава 
и уклапа у савремене услове живота, препорука је Светске организације 
УН6� и Европске урбанистичке повеље Европског савета (Стразбур 199�).69 
Свеобухватан приступ у заштити индустријског наслеђа (и шире, наслеђа), 
као и његовог окружења, нужно подразумева мере управљања наслеђем, 

64 Појам културне политике схваћен као развој културе одређен низом циљева и 
задатака које треба остварити уз помоћ одговарајућих мера, инструмената и активности.

65 European cultural heritage, vol. I, Council of Europe Publishing, Strasbourg �00�.

66 Савет Европе је међународна владина организација која окупља највећи број евро-
пских земаља. У области културе, Савет Европе се залаже за концепт културне демократије 
који омогућује да заједничко културно наслеђе буде доступно свим грађанима Европе.

67   T. Rogić, ”K cjelovitom pristupu valorizaciji industrijskih zgrada: funkcija, forma, pro-
stor”, I. međunarodna konferencija u povodu 150. obljetnice tvornice Torprdo u Rijeci i očuvanja 
riječke industrijske baštine, Rijeka �005.

6� Promoting Sustainable Human Settlement Development – Agenda �1, Chapter 7, UN 
Conference on Environment&Development, Rio de Janeiro 199�.

69 Евроска урбанисичка овеља Економско савеа, Стразбур 199�. Урбанизам 
Еврое, УУС и Урбанистички завод града Београда, Београд 1996.
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уважавање урбанистичког развоја датог дела града, укључив и просторно 
планирање у сагласју са урбанистичким планирањем и политиком раз-
воја општине/града. Не треба изгубити из вида друштвени фактор, који 
може да допринесе успеху повезивања наслеђа са интересима пословног 
света, на тај начин чинећи политику заштите интегралном односно, пот-
пуно свеобухватном. Овај приступ омогућава уклапање индустријског на-
слеђа у савремене токове, интеграцијом се потврђују његове вредности, а 
умањује, па чак и елиминише ризик оштећења или девастације.

3.3. Теренски рад  

Као и код археологије у класичном смислу, теренски рад је у најмању 
руку темељ индустријске археологије. Али ако хоћемо себе да назовемо 
индустријским археолозима, а не историчарима индустрије или, још шире, 
историчарима технологије, онда морамо бити спремни на то да будемо 
врло одређени када говоримо о методима којима се служимо у тумачењу 
остатака прошлости, методима који би морали бити првенствено архео-
лошки (консултовање историјских извора, рекогносцирање, сондажно и 
систематско истраживање, обрада и публиковање грађе и презентација), 
мада би се о томе можда могла повести шира расправа. Иако често могу 
бити веома опсежни, теренски пројекти у истраживању појединачних на-
лазишта или мањих подручја и даље се ослањају на методе развијене у 
прошлости. Најједноставнији (и најстарији) метод је обилазак терена, који 
подразумева уочавање остатака старих индустрија, мањих или већих ко-
лебања у карактеру материјалних остатака и, кад је то могуће, препозна-
вање старих артефаката на површини тла. Пракса је показала да системат-
ски спроведен обилазак терена даје резултате који се могу анализирати 
како би се утврдиле значајније закономерности налаза. Корисно је да се 
изабрано подручје покрива осмишљеним итинерером који омогућава 
равномерно испитивање терена. Ако је неко подручје сувише велико да 
би се могло испитати у целини, истражени узорак мора бити такав да се 
резултати могу статистички обрадити и с извесном веродостојношћу екс-
траполирати на читаво подручје.70 

На темељу увида у праксу других земаља и сопствених искустава, про-
теклих се година дефинисало критеријума који могу бити применљиви 
приликом истраживања и заштите индустријског наслеђа. Документација 
о налазиштима и споменицима обично је компјутерски обрађена, што 
омогућава брз приступ. Намера је да појединости о сваком локалитету 

70 Пример је недавно спроведено вишегодишње теренско истраживање јужног Ба-
ната, са неким закључцима који су заједнички и за читав Банат.
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укључују линкове за мапе, литературу и фотографије. Овако презентова-
на документација била би корисна за истраживачки рад и несумњиво би 
представља полазну тачку за сваког ко жели да проучава локалитете или 
налазе овог типа. На овакав начин схваћено истраживање доприноси на-
шем познавању регионâ и локалитета, и олакшава избор приоритета онда 
када се морају донети тешке одлуке о њиховом очувању или уништењу. 
Теренски рад, осим откривања и бележења локалитета, има и друге одго-
ворности, обавезу да археолог резултате тумачи у светлу најновијих ис-
траживања и да своје закључке презентују на прикладан начин, разумљив 
и нестручњацима. Ма колико последња реченица деловала једноставно 
и јасно, пракса показује размере сложеног и компликованог проблема 
заштите индустријског наслеђа. Документација о налазиштима и споме-
ницима на регионалном нивоу такође захтева добро познавање броја и 
распореда евидентираних локалитета, што умногоме олакшава процену 
могућих последица грађевинских радова и других претњи које доноси 
данашњи темпо развоја. Ако имамо могућност да у раној фази урбанис-
тичких пројеката надлежни планери консултују нашу аргументацију и до-
кументацију, инвеститори и извођачи могу предвидети прилагођења како 
би налазишта/објекте заобишли или их бар узели у обзир. На тај начин се 
чак и у случајевима рушења наслеђа може добити у времену, да би се поје-
дини елементи старих фабрика дислоцирали и бар привремено отргнули 
од уништења, не повлачећи за собом скупо одлагање почетка градње но-
вих објеката.

Индустријски археолог своју професију сигурно доживљава као при-
вилегију када се сретне с аутентичним реткостима као што су стари фаб-
рички производни погони који су још у функцији, где често две или три 
генерације исте породице раде и производе на старим машинама и са ис-
тим алатима. Сугестивно осећање привржености аутентичним старим тех-
нологијама уочава се и код радника и инжењера, чак и код оних који нису 
непосредно укључени у процес производње. Неоспорна је чињеница да 
је интересовање јавности и њена (не)наклоност према индустријском на-
слеђу, као и поимање његових вредности, један од најсигурнијих начи-
на да се оно (не)очува. Било би идеално када би се активно објашњавао 
смисао и вредност индустријских локалитета, служећи се публикацијама, 
изложбама, телевизијом, интернетом и другим медијима, те обезбеђујући 
одговарајући приступ важним локалитетима и подстичући туризам у ин-
дустријским областима.71

71 Регионалне и међународне туристичке руте индустријског наслеђа могу да 
истакну непрекидан процес преношења индустријске технологије и масовне миграције 
које тај процес може изазвати.
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3.4. Критеријуми

Протеклих се година током истраживања индустријског наслеђа Ср-
бије, уз консултацију страних искустава, интерно је препознато неколико 
критеријума. Пошло се од тога да треба дефинисати основне критеријуме 
за процену важности и стања индустријских објеката, који би потом били 
промовисани како би се задобила широка јавна подршка рационалним и 
доследним “стандардима”. На основу одговарајућег истраживања, те кри-
теријуме ваља примењивати како би се идентификовали најзначајнији 
очувани пејзажи, насеља, локалитети, типови, зграде, објекти, машине и 
процеси. Локалитете и објекте који су идентификовани као значајни иде-
ално је заштити правним мерама које су довољно снажне да осигурају 
очување њиховог значаја. Препозната је потреба за дефинисањем вред-
ности значајних локалитета и утврђивањем смерница за будућу интер-
венцију. Током рада ваља применити сваку правну, административну и 
финансијску меру нужну за очување њихове споменичке и материјалне 
вредности. Осим тога, треба идентификовати угрожене локалитете како 
би се могле предузети одговарајуће мере ради смањивања степена угро-
жености и тако олакшати спровођење могућег и прикладног плана очу-
вања, поправке или пренамене.7� Критеријуми према којима се обрађује 
индустријско наслеђе могу бити доступни и свим групама ентузијаста који 
се баве очувањем техничке баштине. Међу најважније елементе спадају и 
процене важности предмета/објекта, као и састављање програма заштите 
на основу те процене. У ситацијама кад локални музеј или музејска збирка 
тражи стручну помоћ у одлуци о општој оријентацији или врсти грађе коју 
треба сакупљати, добар пример пружа Збирка научних инструмената за 
психологију Филозофског факултета у Београду.7� 

1 - истраживачки рад

Истраживачки рад је кључни елемент у функцији и сврси сваког музеја, 
без обзира на разлике условљене величином и типом музеја. Он обухвата 
истраживање предмета и објеката, шире историјско и научно истражи-
вање. Институција оперише истраживачком политиком која ће се редовно 
прилагођавати новим захтевима, бити реалистична и сачињена у складу 
са општом оријентацијом музеја, његовим стручним кадром и средстви-

7� Међународна сарадња је посебно погодан приступ очувању индустријског на-
слеђа кроз координисане иницијативе и заједничко коришћење ресурса, као и што већу 
компатибилност критеријума међународних прописа и база података.

7� Збирка научних инсруменаа Лабораорије за ексерименалну сихолоију 
Филозофско факулеа, каталог и изложба, МНТ и МПУ, Београд �006.; И шире, „Зајеница 
ехничких музеја Србије“ при Музеју науке и технинике.
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ма, као и његовом јавном улогом. Та политика је и производ сарадње са 
сродним установама. При том, истраживачки рад губи смисао уколико се 
његови резултати не публикују, и то по стандардима струке.

2 - теренски рад

Уз истраживачки рад, рад на терену један је од темеља индустријске 
археологије. Он подразумева реално планирање теренских истраживања, 
од вишегодишњих и фазних до месечних, затим консултовање историјске 
и архивске грађе, бележење података и израду фотодокументације. Сваку 
завршену фазу теренског истраживања пожељно је објавити, макар она 
садржала само елементарне, таксативне податке (географска карта реги-
она, руте истраживања, попис споменика, фотографије, основни подаци 
о индустрији региона). Кад су покретни предмети у питању, треба обез-
бедити снимање контекста in sitу пре преношења предмета у институцију 
заштите, што подразумева детаљно истраживање предмета и затечених 
околности. Контекст треба детаљно истражити, а резултате приложити у 
досије. О објекту/предмету треба сакупити што је могуће више информа-
ција, па и оне који се чине мање важним, на пример, ко је предмет корис-
тио, купио или одржавао. Ако се предмет дислоцира, пре преношења пот-
ребно је детаљно снимити његово стање и систематски га документовати. 
Уколико неки делови остају in sitу, њих треба детаљно регистровати. Кад 
год је то могуће, треба прикупити или регистровати све што је везано за 
конструкцију, рад и употребу објекта/предмета.

3 - документација

Елементи који чине базу података у ширем се смислу могу схватити и као 
основа за документацију, и то: списак/спискови објеката индустријског наслеђа 
Србије са основним подацима, евиденциона књига објеката, „картон“ за унос 
података, „картон“ у електронској форми за унос података у рачунар, „картон“ 
за унос података на терену и  архивска грађа. До сада је сакупљен мали број 
докумената везаних за: копије архивских докумената, скениране оригиналне 
архивске грађе и за историјске изоворе првог реда (оригинална архивска до-
кумента). „Аналогну“ фотодокументацију74  чине („лајка“ формат): црно-бели не-
гативи и фотографије, колор слајдови (документован мањи број индустријских 
објеката), као и колор негативи и фотографије (документован велик број индус-
тријских објеката). „Дигиталну“ фотодокументацију75 чине електронске/диги-
талне колор фотографије великог броја индустријских објеката.  

74 Фотографије коришћене за овај рад изабране су из документације Службе МНТ-а

75 Нажалост, база података Службе не садржи и видео/филмску документацију која 
је важана за бележење још увек сачуваних процеса производње. Разлози су материјалне 
природе.
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4 - састављање каталога споменика индустријског наслеђа/
техничке баштине

Сем научне и истраживачке оправданости, неопходно је у уводним пог-
лављима приказати методолошки приступ, као и опште одреднице (на при-
мер, историјски, географски контекст).  Каталог осим фотографија треба да 
садржи податке у које су сажете у три групе јединица. Прва група података 
се односи на оне које нам говоре о називу, положају, типу индустрије, као и 
о власнику објекта. Следећу групу чине подаци који говоре о времену, типу 
и квалитету градње, функцији-процесу производње, односно техничким ка-
рактеристикама, као и о досадашњим оштећењима. На крају треба дати по-
датке који се тичу архивских извора, статуса објекта и датума попуњавања.  

5 - одржавање предмета и објеката

Досадашња искуства говоре да се и физичко стање предмета или објек-
та као извора података, и његова историјска целовитост морају у највећој 
могућој мери одржавати. Треба их чувати тако да се ризици и узроци про-
падања сведу на што мању меру.  Сваки значајнији објекат изискује по-
себан план конзервације и одржавања, који треба да се заснива на нај-
новијој процени. Програм бриге о сваком предмету или објекту треба да 
почне детаљним проучавањем материјала, састава, стања и историјата. 
Предмете треба редовно контролисати: од тога да ли се налазе на месту 
које им је намењено, преко утврђивања стања документације, до контро-
ле самог физичког стања предмета. Демонтирање треба да буде сведено 
на најмању могућу меру, а на поновно састављање не треба дуго чекати. 
Оба поступка треба изводити с највећом пажњом и сваку фазу детаљно 
документовати. Да би се избегле опасности које собом носи премештање 
збирки, треба обезбедити дугорочно право на просторије намењене 
фондовима и документацији. Због специфичности покретно/непокретно 
(ингеренције инстутуција) и различитих материјала од којих су они на-
прављени (суштински проблем), овај критеријум (стандард) треба с нај-
већом пажњом разматрати и примењивати. Увид у европска искуства у 
конзервацији индустријског наслеђа говори нам о пракси која увелико 
надраста наша искуства и тренутне могућности.  Сажето, у неколико тача-
ка, ова искуства говоре следеће:

• Очување индустријског наслеђа ослања се на очување функционалне 
целовитости, те стога интервенције на неком индустријском локалитету 
треба да буду усмерене ка томе да се та целовитост одржава колико је год 
то могуће.  Индустријски локалитет може изгубити много од своје вред-
ности и аутентичност уколико се уклоне машинерија или компоненте, или 
ако се униште помоћни елементи који чине део локалитета као целине.
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• Очување индустријских локалитета изискује подробно познавање 
њихове раније намене или намена, као и разних индустријских процеса 
који су се ту могли одвијати. Они су се током времена могли мењати, али 
све раније намене треба истражити и проценити.

• Очувању in sitу увек треба дати приоритет. Демонтажа и премештање 
зграде или објекта на другу локацију прихватљиво је само ако пресудне 
привредне или друштвене потребе налажу уништење локалитета.

• Адаптација индустријског локалитета за нову намену како би се оси-
гурало његово очување најчешће је прихватљиво решење, изузев ако је 
реч о локалитетима од посебног историјског значаја. Нова намена треба 
да поштује важан материјал и да задржи изворне обрасце кретања и актив-
ности, те да буде што је могуће више компатибилна с првобитном или ос-
новном наменом. Препоручује се простор који разјашњава ранију намену.

• Пракса адаптирања и коришћења индустријских објеката искључује 
непотребно расипање енергије и доприноси одрживом развоју.  Индуст-
ријско наслеђе може имати важну улогу у привредном опоравку подручја 
која су пропала или су у опадању. Континуитет који пренамена подразуме-
ва може допринети психолошкој стабилности заједница суочених с изне-
надним гашењем традиционалних извора запослености.

• Интервенције треба да буду реверзибилне, а њихов утицај минима-
лан.  Сваку неизбежну промену треба документовати, а значајне елементе 
који се уклањају забележити и безбедно ускладиштити. Многи индустријс-
ки процеси дају патину која је неодвојиви део целовитости и значаја ло-
калитета.

• Реконструкцију, или повратак на неко претходно познато стање, ваља 
сматрати интервенцијом која се примењује по изузетку, и прикладном 
само ако доприноси целовитости читавог локалитета или у случају насил-
ног разарања неког важног локалитета.

• Човекове вештине примењене у многим старим или застарелим ин-
дустријским процесима представљају ресурс од виталног значаја, а њихов 
губитак може бити ненадокнадив. Треба их брижљиво забележити и пре-
нети млађим нараштајима.

• Неопходно је подстицати чување документарне грађе, фабричких ар-
хива, архитектонских планова, као и узорака индустријских производа.

Претходни критеријуми могу се применити без обзира на проблем 
покретно/непокретно културно добро. Међутим, неколико њих се више 
тичу „покретних“ добара.
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6 - прикупљање предмета

Јасно установљеном политиком набавке (и отуђивања) предмета, са 
најпотпунијом могућом документацијом о њима, лако је, при томе, руко-
водити се следећим питањима: зашто је тај предмет потребан; колики је 
његов значај на локалном, националном или интернационалном нивоу; 
има ли у музеју места за њега и колико се дуго може чувати; који ниво за-
штите му је могуће обезбедити и колико ће то коштати.

7 - руковање, одржавање и оправка предмета који могу бити 
укључени у активну презентацију 

У погон треба ставити само оне предмете за које је процењено да је то 
могуће, а и тада строго се држећи плана одржавања (и „радне књижице“). 
То подразумева опсежна упутства о начину употребе, провери и одржа-
вању, као и одређивање особа овлашћених да њима рукују. Ваља одреди-
ти границу употребе чије би прекорачивање проузроковало ненадокна-
диву штету.

8 - доступност истраженог материјала (фондови и збирке)

Институција заштите је отворена за јавност у складу са својом сврхом, 
статусом прикупљених предмета и потребама корисника. Исто тако, она 
тежи да пружи што шири приступ свом материјалу, не правећи разлику 
међу заинтересованим. Доступност истраживачима треба да обухвата 
објављивање резултата рада, утврђивање рока у којем треба дати траже-
ну информацију и, кад је реч о истраживачима изван институције, одређи-
вање рока у којем се истраживање мора обавити и, евентуално, степена 
доступности истраженог материјала. Наиме, институција заштите треба 
пажљиво да усагласи потребу за отвореношћу са захтевима безбедности 
и заштите.
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4.  Индустријско наслеђе Београда

4.1. Опште одреднице

Иако свесни значаја индустрије (шире, науке, технике и технологије) 
за нашу цивилизацију, каткад пренебрегавамо огромну сложеност про-
блематике која се крије иза феномена производних система. Реч је о не-
вероватном распону тема од научног открића и његове применљивости 
до јефтиног и ефикасног производа. Релативно је лако дефинисати ин-
дустријско наслеђе као наслеђе које чине остаци индустријске културе 
који имају историјску, технолошку, друштвену, архитектонску или научну 
вредност. Међутим, праве размере и сложеност теме које ови системи 
покрећу увиђамо тек кад се сусретнемо са њиховим остацима: зградама и 
машинама, радионицама, млиновима и фабрикама, рудницима и местима 
за прераду и оплемењивање, стовариштима и складиштима, местима где 
се енергија производи, преноси и користи, транспортом и читавом њего-
вом инфраструктуром, као и местима које служе за друштвене активности 
повезане са индустријом, попут стамбених, верских и образовних објека-
та. Интердисциплинарност индустријске археологије омогућава проуча-
вање материјалних и нематеријалних сведочанстава о тим специфичним 
људским активностима у одређеном временском периоду (од XVIII века 
до данас). Исто тако, сложеност и велики обим ових производних система 
изискују тесну сарадњу са установама које се данас баве индустријском 
производњом.76 Вредност индустријског наслеђа почива у томе што оно 
сведочи о делатностима које су имале и још имају дубоке историјске пос-
ледице. Мотиви за истраживање и заштиту индустријског наслеђа могу се 
темељити на универзалној вредности тих сведочанстава, али и на посеб-
ности јединствених локалитета. У оквиру индустријског наслеђа могуће 
је направити поделе, односно дефинисати типове. Већ постојећа груба 

76 Технички факултети и институти, индустријска предузећа; поготову су интересан-
тни они који имају изграђену свест о историји сопствене техничке/технолошке гране.
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подела јесте она на науку и технику, која је потом додатно разрађена по науч-
ним и привредним гранама. Паралелна, независна, такође конкретна подела 
јесте она која одражава стање,77 односно степен очуваности. Битан чинилац 
по којем се такође може успоставити подела и категоризација јесте она која 
одражава значај (општи или научни и технички), као и она која разврстава на-
слеђе према томе да ли ужива или не ужива правну заштиту. Индустријско 
наслеђе има друштвену вредност као део сведочанстава о животу обичних 
људи и, као такво, чини важан елемент идентитета. Оно поседује технолошку 
и научну вредност у историји производње, инжењерства, грађевинарства, а 
може имати и знатну естетску вредност, у зависности од квалитета архитек-
туре, пројектовања или планирања. Те су вредности инхерентне самом лока-

77 Стање се у овом случају дефинише као радно (без обзира на то да ли јесте или 
није у функцији) или нерадно.

Водна заједница Галовица у Земуну
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литету, његовој структури, компонентама, машинерији и амбијенту, садржа-
не у индустријском пејзажу, у писаним документима, али и у неопипљивим 
траговима индустрије садржаним у људском памћењу и обичајима. Реткост, 
у смислу опстајања одређених процеса, типова локалитета или пејзажа, чини 
посебну вредност и треба је брижљиво проценити. Од посебне су вредности 
рани или пионирски примери истраживачког рада, када је препознат велики 
значај идентификовања, бележења и истраживања, и то регионално.7� Реги-
оналним рекогносцирањем – као што је, на пример, оно које покрива тери-
торију Београда и које, при том, укључује све типове најразличитијих индус-
трија – утврђујемо обим индустријског наслеђа, понекад чак и његов значај 
на националном нивоу. На основу тих података, ваља сачинити пописе свих 
идентификованих локалитета. Бележење је темељан део проучавања индус-
тријског наслеђа. Многе се информације могу добити уколико се бележење 
обави док су локалитет или процес још у функцији. Колико су презентација и 
тумачење важни постаје јасно тек када се реално сагледа наклоност јавности 
и њено занимање за индустријско наслеђе. Дакле, у нашој земљи интересо-
вање шире јавности је селективно, за разлику од стручне јавности која пока-
зује чак и наклоност, као и поимање његових вредности, што може да буде 
један од путева да се оно боље презентује и очува. 

4.2. Историјски извори

Грађе о индустријском наслеђу Србије понекад има у локалним  фаб-
ричким архивама, али неколико београдских архивских установа чува 
знатан материјал. Архив Србије поседује грађу о индустрији Србије, Архив 
Југославије/СЦГ и Архив Београда систематизовали су је уредно и темат-
ски.79 Изузетно су корисни стари адресари фабрика.�0 Известан број пуб-
ликација које се баве историјом Србије или Београда,�1 или се индиректно 
дотичу ове проблематике. Некад је у конкретним поглављима наведено 
доста података о општим приликама у привреди, односно индустрији Ср-
бије�� и Београда,�� а некад се корисне информације могу добити из ко-

7� Н. Вучо у: Исорија Беораа � и �, Београд 1974; пример је истраживање 
(превасходно архивско) старих заната и индустрије Београда и Србије које је током XX века 
спроводио др Никола Вучо.

79 Belgrade Through the Centuries (XVI-XX Century), Arhiv Beograda, Beograd �006.

�0 Spisak i adresar tvornica, Beograd 1940.

�1 Д. Петровић, Исорија инусрије Беораа, Београд �006.

�� Ч. Попов, у: Исорија срско нароа VI-�, Београд 19��, 7–50.

�� D. Milić, u: Istorija Beograda �, Beograd 1974, �70–�7�; N.Vuчo, u: Istorija Beograda �, 
Beograd 1974, 444–46�; R. Samardžić, u: Istorija Beograda �, Beograd 1974, 61�; N.Vuчo, u: Is-
torija Beograda �, Beograd 1974, 197, �17–���, �54–�6�; R. Samardžić, u: Istorija Beograda �, 
Beograd 1974, ��0.
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ментара у радовима чија примарна тема није индустрија.�4 Срећом, има и 
публикација које се примарно баве историјом индустрије код нас. Осим 
што нуде осврт на опште историјске прилике, оне често веома аналитич-
но и методично приказују ову проблематику.  Обично су подаци добро 
систематизовани по целинама, обрађује се зачетак индустрије, услови за 
развој и оснивање повлашћених предузећа, а даје се и таксативан приказ 
података о већини важнијих фабрика, разврстаних по врстама индустријс-
ке делатности.�5 Некада је дат и осврт на економске факторе индустријс-
ког развоја, примену енергетских снага и утицај индустријског развоја на 

�4 D. Gnjatović, Stari državni dugovi.Prilog ekonomskoj i politiчkoj istoriji Srbije i Jugoslavije 
1862–1941, Beograd 1991; Belgrade Through the Centuries, Beograd �006;  Ž. Avramovski, Bri-
tanija o Kraljevini Jugoslaviji 1921–1941, I-II, Zagreb–Beograd 19�6.

�5 R. Đunisijević, Osnivanje industrijskih preduzeća i razvoj industrije u Srbiji do 1918. go-
dine, Beograd 1990.

Ваљне столице у млину у Омољици, до 1990. у употреби у Београдском Mлину 9. мај
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привредне и друштвене промене.�6 Међутим, чест је случај и то да подаци 
преузети из архивске грађе и званичне старе статистике нису упоређени 
с актуелним стањем. Током свог живота, нека индустријска постројења, 
поготову она већа, модернизовала су процесе производње уводећи нове 
машине, понекад и нове производне линије. Сем тога, неретко је у ратом 
оштећеним фабрикама, као што је случај у периоду 1919–�5, обнављан 
исти процес производње, али су инсталирани машински склопови неких 
других произвођача. Упоређивање рецентног инвентара машинских и 
других склопова неопходних фабрикама за процес производње, с једне 
стране, иподатака наведених у публикацијама, с друге стране, често от-

�6 Н.Вучо, Развој инусрије у Србији у 19. веку, Београд 19�1.

Mлин 9. мај, у Београду
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крива раскорак.�7 Монографије о индустријским гранама�� или конкрет-
ним фабрикама�9 пружају нам обиље информација, те тако представљају 
незаобилазан и драгоцен извор података.90

4.3. Хронолошки оквир 

Ово специфично наслеђе може се пратити у Војводини од XVIII века, а у 
централној Србији тек од половине XIX века, будући да материјалних тра-
гова индустрије у правом смислу те речи пре тога и нема. Разлика између 
Србије и Војводине у типу и обиму индустрије може се уочити и на терену. 
Опште гледано, индустријализација Војводине је почела још у XVIII веку, с 
ослонцем на прехрамбеној индустрији, мелиорационим системима и са-
обраћајној мрежи. У централној Србији је тај процес покренут касније, по-
чев од средине XIX века, интензивније у његовој другој половини, а њену 
привреду тога времена, осим развоја саобраћајне мреже, прехрамбене 
и текстилне индустрије, карактеришу и већа индустријска постројења, 
производња електричне енергије и војна индустрија. У главним цртама, 

�7 Наиме, објављени подаци важе за само једну од фаза у радном веку дате фабрике, 
а не узимају се у обзир касније промене, нити стање у време писања публикације. На при-
мер, подаци о машинским постројењима Млина Првог акционарског друштва у Београду 
(каснији назив Млин 9. мај) односе се на период пре његове обнове 1919–�0. Подробан 
увид у стање млина 1990–9�. показао је да су машине прозвођача као што су AEG, Korlis, 
Biller и др. замењене, вероватно током 1919–�0, истим типом машина, овога пута произ-
вођача Miag из Мађарске. Доследно пратећи судбину овог, по много чему значајног и за-
нимљивог, вишеетажног машинског млина, у неколико наврата сусрео сам се с неумитнос-
тима које диктира економија. Млин је престао да ради због нејасних имовинскоправних 
односа и лоше противпожарне заштите. Тадашњи корисник Житомлин распродао је 1990–
9�. машине из млина, а сваки покушај да се сачува бар понека од њих је пропао. Сазнање 
да је већина машина прешла државну границу чинило је ситуацију још тежом. Предузет је 
једини могућ корак, а то је евидентирање затеченог стања. Међутим, током рекогносци-
рања Баната, у једном од два млина у Омољици затекао сам у раду ваљне столице фирме 
Miag које су 1990–9�. године преузете из Првог акционарског млина (9. мај).

�� М. Јовановић, „100 година хидроенергетике Србије“, Израња 7-� (�000), 1��–190; 
Со оина Елекроисрибуције Беора 1893–1993, Београд 199�; Век елекрике 1893–
1993, Београд 199�; А. Груђински, „Прилози за историју београдског железничког чвора“, 
у: Со оина железничке санице Беора, Београд 19�4; Ј. Кишгеци, Пољориврени музеј 
Кулин, Исорија хмељарсва и иварсва, каталог изложбе у Галерији науке и технике 
САНУ, Београд �001.

�9 Б. Недељковић, Фабрика харије, Београд 19�6; Б. Недељковић, INEX-Паризанка, 
Београд 19�7; Заво за израу новчаница и ковано новца, Београд 1994.

90 Корисне не само за стицање што боље слике о индустрији, оне су и неопходне за 
конкретна проучавања и за израду елабората о правној и физичкој заштити појединачних 
објеката. Нажалост, само неке фабрике, обично оне веће и значајније, поседују овако из-
рађене публикације.
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ситуација остаје таква и после 1919. године. Треба подсетити да Србија 
тада има деликатан геополитички положај као простор где су се укрштали 
интереси великих сила. Скоро читав XIX век је за Србију протекао у бор-
би за слободу и стицање независности. Зато је почетак индустрије везан 
за државна предузећа која производе наоружање и муницију (барутана 
у Страгарима, 1�06, и тополивница у Београду, 1�0�).91 Осниване су мање 
радионице (ливнице у Крагујевцу 1��6. и на Врачару 1�4�. године)9� од 
којих су се касније развила велика предузећа, као што је, на пример, у 
Крагујевцу 1�51. године основан војни Арсенал (од 1���. Војнотехнички 
завод). У исто време, такође за војне потребе, раде и радионице за про-
изводњу коже и чохе.9� Средином XIX века у Београду се граде први про-
изводни системи засновани на мехничком/ротационом извору погона за 
стратешки примарне производе – војне и прехрамбене. Потом се, после 
застоја, осамдесетих година наставља динамичан развој индустријских 
погона, овога пута и за цивилне потребе. Овако динамичан развој се може 
пратити све до почетка Првог светског рата, уз мањи застој 191�. године, 
на самом почетку Балканских ратова.

Фабрички комплекси са моћним изворима ротационог кретања у Ср-
бију се масовно уводе крајем XIX века, што је у поређењу са развијеном 
Европом чак један век закашњења. Извори погона ротационих механич-
ких покретача превасходно су били вода и водена пара, тек нешто касније 
и електрична енергија. Успон индустрије заснован је, са једне стране, на 
машинском раду и стварању услова у привреди уопште (на пример, из-
градња мреже железничих путева, стручна радна снага), а са друге, на 
јаким државним интервенцијама, улагању домаћег и страног капитала, 
либералнијој спољној економској политици.94 Замаху индустрије током 
последње четвртине XIX века веома доприноси и широка државна интер-
венција која укључује транспортне погодности, уступке у набавци сирови-
на, пореске и царинске олакшице, као и повољно кредитирање (између 
осталог и Закон о помагању домаће индустрије из 1�7�. године). Неколико 
је београдских фабрика (повлашћена предузећа) током последње четвр-
тине XIX века увело савремене машинске погоне: фабрике Д. М. Ђорића, 
К. М. Шонда, М. Мунк и комп., Р. Гођевца, Ј. Барловца, као и две парне стру-
гаре. Од 1906. до 1911. године у време царинског рата са Аустроугарском 
индустрија Србије има бржи темпо развоја.95 Током Првог светског рата 

91 Ж. Спасић, Краујевачка фабрика оружја, 197�, 1�, 1�.

9� Иби., 19, �0.

9� Р. В. Ђунисијевић, Оснивање инусријских реузећа и развој инусрије у Србији 
о 1918. оине, Београд 1990, 5, 6.

94 Н. Вучо, „Развој индустрије у Београду до 1914. године“, у: Исорија Беораа �, 
1974, 444.

95 Иби., 465.
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добар део индустрије је оштећен или уништен. Нажалост, попис из 1916. 
године који су направили Аустријанци за зону од Дрине до Велике Мораве 
тиче се само предузећа која нису уништена. На попису их је 11�, од чега је 
око половине онеспособљено за рад.96 После рата, стање из 1919. године 
показује да је већи део индустрије Србије онеспособљен или девастиран, 
тако да је укупан број објеката на територији уже Србије сведен на само 
70.97 Поразни су били и губици у људству, око �� одсто укупног станов-
ништва! Материјални губици су износили готово половину националног 
богатства (6 милијарди франака у злату од предратних 17), разорена је и 
опљачкана привреда, највише индустрија. Сагледавањем инвестиционих 
предуслова може се стећи релативно тачна слика о обиму индустријског 
потенцијала.9� Обновљена индустрија међуратне Југославије развијала се 
неуједначеним темпом, пролазећи кроз фазе успона, падова и криза.

Србија је, што се привреде тиче, током XIX и прве половине XX века 
била земља у којој је приоритет дат пољопривреди, док је индустријали-
зација наилазила на потешкоће, чак и психолошке (менталитет/предра-
суде) на које није био отпоран чак ни део интелигенције.99 Упркос томе, 
привредни токови, или уже – индустријски процеси, тог периода у Србији 
показују не само тежњу да се приближе модерним, европским токовима, 
већ и то да су испреплетени, често и синхрони са догађајима у привреди 
земље. Под утицајем европских модернизацијских чинилаца током друге 
половине XIX века у Србији се дешава процес преласка из традиционал-
ног у модерно друштво, који се огледа у скоро свим аспектима живота.100 
Колебање између старог и новог, традиционалног и модерног види се и 
споља, у архитектури и привредној структури, и изнутра, у духовној, мен-
талној и друштвеној равни. У прилог постојању тежње да се прихвати нов 
начин живота говори чињеница да је материјални положај и друштвени 
статус индустријске радничке класе био доста висок, иако је та класа тада 
чинила мањи део становништва.101 

За крупне привредне/индустријске подухвате потребан је велики но-
вац који сиромашне земље каква је била Србија обично немају. Поједине 
европске банке су имале два или неколико пута више новца него све ју-
гословенско банкарство (око 15 милијарди динара пре 19�9. године), док 

96 Р. В. Ђунисијевић, Оснивање инусријских реузећа и развој инусрије у Србији 
о 1918. оине, Београд 1990, �7�.

97 Н. Вучо, „Развој привреде до економске кризе крајем 19�0. године“, у: Исорија 
Беораа �, 1974, �17.

9� Иби., 197.

99 П. Ј. Марковић, Беора и Евроа 1918-1941, Београд 199�.

100 Изузетно снажан европски утицај у Србији чини наш свет школован у великим 
европским градовима.

101 П. Ј. Марковић, о. ци., �10.
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је Београд имао нешто испод четвртине домаћег банкарског капитала. У 
београдску индустрију је 19�0. године инвестирано око 500 милиона ди-
нара, са 170 индустријских предузећа у којима је радило око 14.000 рад-
ника. Наравно, у привреду Србије, и то у високотехнолошке индустрије, 
улаган је и страни капитал, често француски, немачки и чешки. Пример 
је улагање чешке фирме Walter у фабрику авионских мотора Св. Влајко-
вић и комп. у Раковици 19��. године, или већинско власништво француске 
фирме Gnome et Rhone у Индустрији мотора,10� такође у Раковици. Тренд 
производње за потребе војске види се и на примеру највећег приватног 
београдског индустријског предузећа, Косте Илића синови а.д., које два-
десетих година ХХ века лиферује војсци око 60% своје производње ву-

10� Иби., 1�1

Авионски мотор изложен у холу управне зграде Индустрије мотора у Раковици
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нених израђевина; потом, највећа југословенска фабрика ципела Бостон 
производи цокуле за војску, дуго као свој једини и највећи посао.10� Попис 
индустријских предузећа из 19��. показује да је током претходних десет 
година знатно порастао број текстилних, металопрерађивачких и хемијс-
ких предузећа. Узлет индустрије прве половине �0. века изузетно јасно 
се одсликава сагледавањем преживелих остатака материјалне културе и 
оригиналних процеса прозводње. Тамо где су стари процеси очувани, нај-
чешће их препознајемо у готово стопроцентно сачуваном и оригиналном 
облику. Историјски извори нам говоре да су између два рата најразвије-
није гране индустрије Београда биле текстилна, пиварска, млинска, мета-
лопрерађивачка и индустрија шећера, да су се оне које су биле засноване 
на машинском погону успешно развијале,104 као и да су успешно пребро-
диле економску кризу тридесетих година.  Овакву ситуацију потврђује и 
ситуација на терену.105

4.4.  Састављање каталога индустријског наслеђа

Приликом израде Каталога индустријског наслеђа одређене територије 
треба водити рачуна да буде грубо подељен у три групе. Прву групу чине 
објекти који су су радном стању, често и у функцији, са препознатљивим или 
у доброј мери очуваним процесима производње. У другој групи су објекти 
који нису у функцији већ једну или две деценије, обично су у лошем стању, 
понекад насељени бескућницима. Утисак спољне оронулости појачава се 
приликом обиласка унутрашњости објекта. Ако и има старих машина и ос-
талх елемената везаних за процес производње, стање се креће у распону 
од веома лошег до девастираног. Ретки су примери који се не уклапају у 
овај образац. Трећу групу објеката чине они који су већ добили нову наме-
ну. Процес ревитализације старих индустријских објекта није новина, траје 
већ неколико деценија. Међутим, овај процес пренамене текао је без гене-
ралне стратегије, од случаја до случаја, тако да на објекту или у њему не 
постоији ниједан знак о његовој претходној функцији, а стара технологија 
се приликом ревитализације често бацала на отпад. Индустријско наслеђе 
се, на основу досадашњег искуства, грубо може делити по индустријским 
гранама, по степену важности који има као наслеђе, некад у веома широком 
смислу и комбиновано. Досадашње искуство је показало да је комбинована 

10� Н. Вучо, Тексилне фабрике на Карабурми, Београд 1975, 117-1��.

104 Н. Вучо, „Привредни развој града од 1919. до 1941. године“, у: Исорија Беораа �, 
Београд 1974, ��0.

105 Неке фабрике су срушене шездесетих, неке седамдесетих година �0. века, на при-
мер, низ текстилних на Карабурми, на Вишњичком друму (данас Вишњичка улица), док су 
неке прилично оштећене, на пример Електрана Снага и светлост или Млин Првог акцио-
нарског друштва.
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подела најпрактичнија. Проблеми који се тичу индустријског наслеђа под-
разумевају и велике објекте, често читаве производне комплексе са мно-
штвом фабрика (на пример, САРТИД 191�). Међутим, у оквиру тих целина са 
често монументалним грађевинама, ово наслеђе садржи и електромашинс-
ке, хидродинамичке и остале најразличитије склопове и машине који чине 
компликован прозводни процес. Отуда, по „демонтирању“ производног 
процеса, често наилазимо и на мале или мање „машине“, каткад веома со-
фистициране.106 У неким случајевима појам „покретно“ је схваћен дословце, 
тако да се брод, авион или локомотива са вагонима третирају као покретно 
добро. Међутим, комплексност оваквих, понекад веома великих објеката, 
таква је да умногоме надилази сложеност „непокретних“ структура.  

У периоду од почетка �000. године до данас рекогносцирањем је обух-
ваћен добар део територије Србије.107 Упоређивањем историјских извора, 
усмених информација и стања на терену утврђено је да већина значајнијих 
индустријских објеката на свом месту. Део истражених локација старих ин-
дустријских постројења показао је, међутим, да су нека од њих уништена 
или да су им функција и изглед умногоме измењени.  Ово запажање првенс-
твено се односи на мања постројења и на објекте у зонама које су у новије 
време претрпеле озбиљне промене због већих градитељских захвата, као 
што су, на пример, зоне у већим градовима, у Београду око аутопута од 
Мостарске петље до Аутокоманде. Нека неистражена велика предузећа или 
прозводни комплекси који су у функцији, као што је Београдски водовод, до 
сада нису детаљно истражени из два разлога. Основни разлог је извесност 
да се због њихове важне улоге, без обзира на старост од око сто година, 
неће рушити или заустављати функционисање. Уз ову чињеницу наслања се 
и добро стање, односно, очуваност, као и перманентан рад. Други разлог је 
необично велика динамика посла који се усмерава на бележење угрожених 
споменика (којима прети чак и рушење) развојем урбанизма града.10�  

Основна јединица Каталога објеката индустријског наслеђа представља 
преглед података истражених локација старих индустрија. Елементарни 
подаци и фотографија  објекта уносе се према основној шеми еренско 
карона. Првих осам јединица односи се на елементарне податке о објек-
ту, скраћени назив, положај и податке о актуелном власнику. Скраћени 
назив се не употребљава само из практичних разлога – брзог прегледа 
документације, већ и зато што су многи објекти временом мењали назив. 
Следећа група јединица односи се на пун назив објекта, податке о извор-
ној индустрији, односно свим променама функције и власништва, поло-

106 Елементе који чине производни процес, као што су разне машине, законодавац 
посматра и третира као покретна културна добра.

107 Прилог

10� Управо се врше припреме за пренамену неких објеката комплекса Бајлонијеве 
пиваре у Скадарлији.
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жају у односу на битне географске одреднице (на пример, велика река, 
или комуникациони чвор), као и на неке опште историјске околности.  Гру-
па јединица која следи изискује прецизне податке (кад год таквима распо-
лажемо) као што су време градње, име архитекте/грађевинског инжење-
ра, димензије, битне грађевинске и архитектонске карактеристике. Следе 
јединице које се односе на функционалност и техничке карактеристике 
опреме процеса производње. У делу који се тиче општих података као што 
су литература, датум обраде и слично, веома је битна позиција која говори 
о досадашњим оштећењима. Податке о оштећењима која су настала то-
ком времена треба са највећом пажњом размотрити и прецизно навести. 
Осим ових, у јединицу саус уноси се и податак о статусу објекта као 
културног добра (на пример, може се навести да је објекат у процесу при-
преме утврђивања за културно добро).
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5.  Могућности заштите индустријског наслеђа

5.1. Правна заштита  

У односу на значај и бројност споменика индустријског наслеђа Србије, 
мало њих ужива неки од видова правне заштите. Заштита остатака старих 
индустрија и производних процеса in sitу на тлу Србије глобално се може 
посматрати из два угла. Један је онај који се може препознати кроз доса-
дашњи однос државе према индустријском наслеђу. Наиме, заштитом су 
обухватани објекти који су неоспорно битни за историју индустрије, али 
су претежнију улогу у том избору играле њихова локација и монументал-
на архитектура. Други угао, који не искључује први, подразумева и изуча-
вање индустријских процеса, од XVIII века до краја прве половине XX века 
на тлу данашње Србије. Систематским теренским истраживањем, сталним 
прикупљањем, обрадом и тумачењем грађе произилазе критеријуми за 
валоризацију, а потом, у сарадњи са заводима за заштиту споменика кул-
туре,109 и избор за правну заштиту, као и стручна помоћ у пројектима реви-
тализације или промене функције старих индустријских објеката.

Потреба за планском и систематском заштитом није условљена само 
општим значајем овог специфичног вида културног наслеђа. Њу, с једне 
стране, намеће и чињеница да смо, због темпа савременог технолошког 
развоја, сведоци убрзаног нестајања старих објеката, а, с друге стране, за-
конитости које носи динамика урбанизма већих градова.110  

109 На пример, предлог за правну заштиту Хидроелектране Темац на реци Темштици 
код Пирота, резултат сарадње Музеја Електропривреде, Музеја науке и технике и Завода за 
заштиту споменика културе Ниш, �001. године, или претходна заштита Београдске текстил-
не индустрије и Миланковићевог хангара у Београду, сарадња Музеја науке и технике и 
Завода за заштиту споменика културе Београда, �00�. године.

110 Сарадња са Урбанистичким заводима је непходно због реалне претпоставке да ће 
многи индустријски објекти, поготову они који се налазе у градским централним зонама, 
имати већу употребну вредност као пословни простор, позоришта, тржни центри, итд.
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Циглана у Земуну

На основу досадашњег увида може се закључити да већина очуваних 
објеката који репрезентују стање индустрије у Београду (иСрбији) XIX и 
прве половине XX века не ужива правну заштиту. Од мноштва спомени-
ка индустријског наслеђа Београда на пример, статус културног добра 
уживају Први акционарски млин, Опсерваторија на Звездари и Фабрика 
хартије Милана Вапе, а културног добра од великог значаја зграда Главне 
железничке станице, зграда Телефонска централе у Косовској улици, Лив-
ница Пантелић и Метеоролошка станица. Осим Млина Првог акционарског 
друштва, који је у јадном стању, значајније индустријске гране у Београду 
тога доба, на пример текстилна или производња електричне енергије (у 
поступку заштите је термоелектрана Снага и светлост), немају репрезента 
који ужива статус споменика културе. Преостале фабрике старе београдс-
ке текстилне индустрије углавном су комплекси од више објеката и на не-
колико хектара, грађени током прве половине XX века. Већина однедавно 
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Унутрашњост  циглане Полет у Београду

више не ради или је делимично у функцији, а сачуван је само мали део 
оригиналних процеса и средстава за производњу. Нужно би било обрати-
ти пажњу не само на мноштво  машинских млинова у Војводини, већ и на 
оне у Обреновцу, као и на оне у непосредној околини Београда (у Белом 
Потоку, Сурчину, Гроцкој, Барајеву). Ови машински млинови су при том оп-
ремљени оригиналним машинама, непрекидно су у функцији и са очува-
ним оригиналним процесом производње. Старе иреверзибилне системе 
са црпним станицама за одводњавање у околини Београда (и у Војводи-
ни), у одличном стању и у функцији, такође треба посебно третирати. То су 
црпне станице у Овчи и Борчи, као и старија станица Бољевци у Бољевци-
ма, (као и станице Плавна, Дубовац, Ечка, Жабаљ)...111 Међу многобројним 

111 Таквих система са црпним станицама у свету има, конзервираних у изванредном 
стању, укључујући и мању музеолошку презентацију. Међутим, ексклузивност београдских 
јесте у томе што су до данашњег дана непрекидно у функцији.
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Унутрашњост хидроелектране Сићево код Ниша

споменицима индустријског наслеђа Србије, пажњу ваља, првенствено 
због важности, обратити на још неке као што су хидроелектране у Сићеву, 
Гамзиградској Бањи, Вучју, Државна фабрика свиле у Панчеву...

Последњих година, приликом заштите предмета/објеката техничке кул-
туре, стечена су извесна искуства, и добра и лоша. Лошим се могу сматрати 
она искуства која се тичу ефикасности, односно ситуацијâ када предлози 
за заштиту одређених споменика нису приведени крају. Музеј је суочен с 
актуелном ситуацијом: може да истражује и покретно и непокретно, док у 
правном смислу може да штити искључиво покретно техничко наслеђе. У 
конретном се случају у Музеју истражује и валоризује непокретно технич-
ко наслеђе/културно добро, а затим се, у другом кораку, са надлежним за-
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воду за заштиту споменика културе обавља припрема за израду предлога 
на основу ког се и утврђује/проглашава непокретно културно добро. За 
сада, ова пракса не функционише, само је један такав предлог израђен,11� 
али објекат о којем је реч још увек није под заштитом. У исту категорију 
спадају и неки предлози за временски ограничену заштиту (претходну 
заштиту), на пример, Хангар на старом београдском аеродрому и објек-
ти БПК.11� Пример добре, ефикасне и темељне правне заштите показују 
случајеви обраде и заштите покретних културних техничких добара, кад 

11� Предлог за заштиту ХЕ Темац; Документација МНТ.

11� Документација МНТ, 151/15, 0�.1�.�00�; МНТ 19/1, 17.01.�00�.

Црпна станица Дубовац, јужни Банат                                            
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процедура не представља оптерећење (музеј доноси одлуку и издаје ре-
шење). Тако су, на пример, ефикасно заштићени Кран у Луци Београд, Елек-
тронски студио Радио Београда, Парна извозна машина за погон лифта у 
Сењским рудницима (јединствена у свету), више старих парних бродова и 
железничких локомотива и вагона.114

Иако индустријско наслеђе ваља посматрати као интегралан део кул-
турног наслеђа уопште, мере правне заштите треба да узму у обзир ње-
гову специфичну природу. Оне треба да буду такве да осигурају заштиту 

114 Документација МНТ, 1�9/1, 19.0�.�00�; 19�/1, 10.1�.�004; 1��/1, �7.10.�005; �4/1, 
�1.01.�006; ��4/1, 1�.1�.�005.

Унутрашњост црпне станице Дубовац
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погона и машинерије, ако их има, све до подземних елемената, посебних 
објеката, комплекса зграда, а ако је потребно и индустријске пејзаже. Под-
ручја индустријског отпада треба размотрити ради потенцијалне архео-
лошке вредности, али и због евентуалних загађења (екологија).

У дугорочне и краткорочне програме очувања индустријског наслеђа 
треба уклопити и политику привредног развоја, као и у регионално и 
национално планирање. Идеално би било када би најзначајнији локали-
тети уживали потпуну заштиту која не би допуштала интервенцију којом 
би се угрозио њихов историјски интегритет или аутентичност њихове 
грађевинске структуре. „Благонаклона“ адаптација или пренамена могу 
бити прикладан и финансијски повољан начин да се обезбеди опстанак 
индустријских објеката, те их треба подржати одговарајућом законском 
регулативом, стручним саветима,  пореским подстицајима и донацијама. 
Ових година, кад транзициони процеси добијају замах, сведоци смо вели-
ких промена које се осликавају и као претња брзе структурне трансфор-
мације. Потенцијалну претњу индустријском наслеђу треба што реалније 
предвидети и припремити планове како би се избегла ситуација која изис-

Фабрика бицикала „Партизан” у Суботици
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кује ванредне мере. У првом кораку треба добити подршку централне и 
локалне државне управе. Треба уложити све потребне напоре да се оства-
ри сарадња с локалним заједницама и њихово учешће у заштити и очувању 
њиховог локалног индустријског наслеђа.115 Идеално би било када би над-
лежне стручне службе располалагале стварним/реалним овлашћењима 
да интервенишу онда када је нужно заштити важне угрожене локалитете, 
уз постојање стручних саветодавних тела која могу давати независне са-
вете о питањима везаним за заштиту и очување индустријског наслеђа (у 
свим важним случајевима треба тражити њихово мишљење). Иако на ска-
ли којом би се могли очитати глобално/стратешки важни фактори заштите 
можда стоје међу мање важнима, никако не треба изгубити из вида волон-
терска удружења и друштва. Она имају значајну улогу у идентификовању 
локалитета, подстицању учешћа јавности у очувању наслеђа, самим тим 
и индустријског, као и у ширењу информација и истраживања, те су као 
таква неопходан актер у бризи о наслеђу.

115   PIL/PTA  Senjski rudnik, Industrijska zona Pančevo.

Електронски студио Радио Београда
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5.2. Техничка заштита 

Известан број објеката индустријског наслеђа Београда је ревитали-
зован. Таква заштита, сем систематског приступа, изискује и велика мате-
ријална средства и превасходно зависи од заинтересованости и могућнос-
ти власника. Кад је реч о објектима који су у функцији (какви су, на пример, 
машински млинови, црпне станице, Ковница новца), очувана употребна 
вредност јесте оно што им, без обзира на то да ли уживају или не уживају 
правну заштиту, гарантује добро стање, понекад и изванредно.116

Мноштво објеката индустријског наслеђа чија је намена промењена у 
добром је стању, првенствено због солидности градње и бриге новог влас-

116 На пример: Хидроелектране под градом и Турица у Ужицу, у Ивањици и 
Гамзиграду, затим млин у Дебелици Божиновић ...

Млин Божиновић у Дебелици, пресек
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ника (Фабрика жице Г. Јосиповића). Изванредно стање некадашње Вапо-
ве фабрике хартије или старе поште у Косовској улици пример је добре 
сарадње надлежних институција заштите и нових корисника. Обнављање 
напуштених објеката који су у лошем стању, понекад веома лошем, као што 
показује пример Првог акционарског млина, захтева, осим  стручности и 
јасне концепције пренамене, и велика материјална средства. У ширем цен-
тру већих градова има и објеката који су донедавно били у функцији и у 
добром су стању. Захваљући доброј локацији и солидној градњи, они могу 
бити погодни за пренамену. Уз темељан приступ и обиман рад на њиховој 
заштити, мора се, уколико су ван функције или ће то ускоро бити, паралелно 
размишљати и о пренамени, а у таквим ситуацијама увек је корисно кон-
султовати богата светска искуства. У сваком случају, неопходно је да „пре-
намењени“ објекат у једном од својих сегмената садржи и презентацију 
изворне намене, па чак и шире, одговарајуће индустријске гране. Истражи-
вање показује да ниједан од таквих објеката не садржи засебан простор (и 

Унутрашњост ливнице Пантелић у Земуну
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мањи би био довољан) који би илустровао претходну намену објекта. Уп-
раво је завршена финална фаза пренамене некадашње текстилне фабрике 
Моравија – која је пре неколико година обуставила производњу на основу 
процене економске оправданости – у пословни и стамбени простор. Мора-
вија, коју чини више објеката на површини од око �0 ари, налази се у ужем 
центру Београда (Ћирила и Методија �), у зони која је знатно погоднија за 
пословну и стамбену намену него за индустријске објекте.117 Објекти Мора-
вије су током протеклих година детаљно прегледани и фотодокументовани, 
од радне фазе до коначне пренамене. Под претпоставком да ће у скорој бу-
дућности многе индустријске грађевине у ужем центру Београда (и већих 
градова) бити преуређени у пословне, стамбене, галеријске и сличне про-
сторе, било би изузетно значајно да се не настави досадашња пракса потпу-

117 Моравија је уз БПК И БВК више деценија била окосница текстилне индустрије 
београдске регије

Моравија �005. године               

Унутрашњост фабрике Моравија �00�. године, у радном стању

Моравија �00�. године
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ног поништавања ранијег живота објеката. У таквим случајевима довољно је 
сачувати постојећу архивску грађу у најширем смислу, фотодокументацију, 
сведочанство о процесима и средствима производње и, као изузетно важ-
но И већ поменуто, у једном делу рециклираног објекта приказати значај и 
„живот“ некадашње фабрике. Проблеми пренамене, не само некадашњих 
индустријских објеката већ и оних неадекватно употребљених, понекад и 
читавих градских блокова, последњих су деценија тема расправа архите-
ката и урбаниста, с тим што они користе појам урбо-рециклажа или само 
рециклажа, дефинишући је као трансформацију и активирање запоставље-
них, девастираних и напуштених простора.11� 

Последњих година, успостављањем добре сарадње, поготову са урба-
нистичким заводима, понешто се мења набоље. Пример је захтев Урба-
нистичког завода града Београда из �005. године за стручно мишљење и 
услове коришћења старе термолелектране Снага и светлост у Дорћолској 
марини.119 Мишљење садржи валоризацију, основне историјске податке и 
опис објеката, затим стање и, оно што је за ову прилику важно, урбанис-
тичке услове. У образложењу је наведено да је комплекс Електране део 
индустријског наслеђа Србије и Београда, јединствена целина коју чине 
и кран са рукавцем (базеном) у коме се налазе црпна станица и пумпа за 
воду, и припадајуће земљиште. У идеалним условима, то би била целина 
која је предмет заштите и ревитализације како би наше наслеђе било за-
штићено и презентовано, а да при том буде и у употреби, у новој функ-
цији. Из нацрта Плана детаљне регулације Марине Дорћол сагледава се 
да комплекс чини марина са комерцијалним садржајима, док је зграда 
старе Електране ван граница плана. Како је објекат Електране издвојен из 
контекста, односно Плана, наслоњен на комплекс будуће марине (део који 
је намењен спорту и садржајима за одржавање марине и пловила), треба 
сагледати проблем шире, како би се Електрана, у овом случају део окру-
жења, што боље заштитила и као таква се поставила у повољан положај у 
односу на будуће радове. У овом случају, то значи следеће: инвеститору 
наложити услове за планирање и касније коришћење овог важног репре-
зента индустријског наслеђа.1�0 

11� Urbo Reciklaža, Komunikacije 96, 1996.

119 Документација МНТ, 74/1, 04.04.�005.

1�0 Конкретно, мере су следеће:
1. Обезбедити адекватан припадајући простор око објекта, у минималној ширини од 
око �0 м, уколико је могуће на рачун простора између рукавца Дунава и Електране.
�. Планирати објекте и садржаје комплементарне или макар не контрадикторне 
онима који омогућавају ревитализацију Електране, а какви су културни центри, 
музеји, забавни центри, којима је такође неопходан припадајући простор, прилаз 
и припадајући пратећи садржаји (нпр. паркирање).
�. Планиране објекте у комплексу марине постављати тако да се визуре са Дорћо-
ла ка објекту Електране не наруше, и да у зони испред објекта остане део слобод-
ног простора.
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Иако деведесетих година ХХ века изоловане од европских токова и зби-
вања у области заштите, институције заштите у Србији некако опстају, Пос-
ледњих година се срећу са мноштвом европских конвенција, резолуција и 
препорука које се баве унапређењем заштите наслеђа, што ствара предус-
лове за размену искустава, првенствено о научним и техничким, а потом и 
о правним и административним питањима. На тај начин директно су отво-
рена питања присутности државне стратегије за заштиту културних доба-
ра и јасно позиционирање заштите наслеђа (у културној политици земље), 
као и суочавање институција заштите са сопственим недостацима. У ситу-
ацији великих очекивања моћних инвеститора, и приватних и државних, 
улагања средстава у промену намене некадашњих индустријских комплек-
са као што је термоелектрана Снага и светлост или БПК, срећемо се са, по 
њима, адекватном трансформацијом у виду доградње и надградње, некад 
и драстичним променама, па чак и рушењем. У очима инвеститора се брига 
и заштита овог наслеђа често доживљава као терет, а не као потенцијал. 
Процес приватизације излаже ризику од нестајања преживеле објекте ин-
дустријског наслеђа Београда који више нису у функцији. 

Од виталног је значаја да се следећих година нађе још већи заједнички 
интерес надлежних градских институција за овај проблем. Током свих фаза 
будуће пренамене неких од значајнијих објекта индустријског наслеђа Ср-
бије који су ван оригиналне функције, а предвиђени су за промену намене, 
треба поштовати њихову претходну функцију и значај за привреду. У наред-
ним годинама, наша брига о индустријском наслеђу, осим истраживачког 
посла, укључује завршетак рекогносцирања и објављивање каталошког 
прегледа старе индустрије каквих у свету већ има,1�1 односно обогаћивање 
постојећих каталога општег типа какав је Споменичко наслеђе Србије.1��

4. Сам објекат у што већој мери очувати, реконструисати основне конструктив-
не елементе и фасаду, планирати уношење нових садржаја који ће омогућити 
одржавање, адекватну јавну презентацију и афирмацију објекта. Било би добро 
консултовати светска искуства, где слични објекти имају нове намене као кул-
турни центри, музеји, изложбени простори, уметничке радионице, а често су и 
у функцији потреба културних индустрија. Никако не треба изгубити из вида ни 
комерцијалну намену, чиме се обезбеђује делимично или потпуно самофинанси-
рање и одржавање објеката.
5. Обезбедити да се кран, који је интегрални део Електране, сачува у целости и да 
се као такав може користити за потребе културе, сходно употреби о којој је било 
речи под тачком 4.
6. За функционисање објекта неопходно је да се испита, уреди и инфраструктур-
но опреми читава локација, непосредно окружење и терен око зграде Електране, 
што ће делом бити предмет и Плана Марина Дорћол.

1�1 Npr. Industrial sites, Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, Dortmund 
�001; W. Minschinton, A Guide to Industrial Archaeology Sites in Britain, London 19�4.

1�� Соменичко наслеђе Србије, неокрена кулурна обра о велико и изузено 
значаја, ур. М. Милић, Београд 199�, 10�, 11�–114.
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6.  Закључак

Протекли векови наше цивилизације обележени су многим проналас-
цима и технолошким иновацијама, који доприносе напретку основних, 
често и најзначајнијих, човекових индустрија: производњи хране, ру-
дарству и металургији, проналажењу и коришћењу енергетских извора. 
Илустративна је прерада житарица која чини само мањи, и засебан, део 
у процесу производње хране. Већ и сумаран преглед историјата прера-
де житарица открива човекове напоре да повећа количину и квалитет 
производње.  Користе се сва делотворна и расположива средства, при-
митивни ручни млинови, ветрењаче, воденице, све до савремених ма-
шинских млинова. Историјски посматрано, без обзира на често генијал-
на инжењерска и градитељска решења, ограничавајући фактор увек је 
био тип и ефикасност извора погона у практичној примени. Мане људске 
или животињске погонске снаге још у античко су време решаване иско-
ришћавањем снаге ветра и воде. Тек релативно недавно, током 1�. века, 
општи успон и развој науке и технике, као и примена квалитетнијих изво-
ра енергије, обезбеђују и брз технолошки напредак, симболично назван 
индустријском револуцијом. Битне промене су се дешавале тако што су 
се мењали извори погона, поготову у првој половини ХХ века. Током XIX 
века, у индустријским је погонима претежно коришћена снага воденог 
тока за погон турбина, док је у мањој мери употребљавана стабилна или 
покретна парна машина. Понекад су се та два различита извора рота-
ционог кретања користила комбиновано. Већ почетком прошлог века у 
већој мери се користи снага електричне енергије за покретање динамо 
машина, касније електромотора.

Крајем XIX века, захваљујући свом опредељењу за модеран развој и 
електрификацију, Србија је, иако мала и сиромашна, ипак закорачила у 
тада најсавременије цилизацијске токове, готово у корак с најразвијенијим 
земљама Европе и света. Тако је Београд један од неколико европских гра-
дова који су крајем XIX века увели електричну енергију. Луч, свећу, петро-
лејску лампу и фењер заменила је, тада нова чудесна светлост, светлост 
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електричне енергије.1�� Изграђен је систем производње и дистрибуције 
електричне енергије, у је чијем саставу било више хидроелектрана и неко-
лико великих термоелектрана. Због специфичног процеса производње, све 
термоелектране су лоциране у непосредној близини великих река (транс-
порт угља и шљаке, извор техничке воде за хлађење машинских склопо-
ва). То се може добро сагледати на примеру Београда, где и данас постоје 
три од четири старе термоелектричне/калоричне централе, све изграђене 
у зони Дорћола и Земуну, у непосредној близини Дунава (три на Дорћолу: 
прва већа термоелектрана у Србији, касније срушена, и две још постојеће 
– на углу Добрачине и Скендербегове1�4 и Снага и светлост у Дорћолској 
марини, те Термоелектрана д.д. за електрична предузећа на Земунском 
кеју). Очуване су само зграде, понегде с помоћним објектима, али не и ста-
ре парне машине, генератори и остали хидромеханички склопови.1�5 Пре-
остали стари погони за производњу и дистрибуцију електричне енергије 
до данас су очувани као старе централе од којих су неке још увек у систе-
му прозводње. Грађене су у историјски веома неповољним околностима, 
у време царинских сукоба са Аустроугарском. Колико је та околност била 
неповољна, постаје јасно ако се зна да је готово сва опрема непходна за рад 
термо/хидроцентрала купована од северних суседа. Производња и приме-
на електричне енергије је за Србију и Београд тога времена значила велики 
искорак и омогућила је несметан индустријски развој. Све поменуте елек-
тране грађене су наменски, за потребе индустрије, при чему је коришћена 
модерна опрема реномираних произвођача (Siemens, Schuckert и AEG) и 
примењивана најновија техничка решења, као што је, примера ради, Теслин 
полифазни трансформатор. Ваниндустријска употреба електричне енер-
гије је била скупа, те тако није била доступна свима, већ само имућнијим 
грађанима. Ретки електрични апарати по домаћинствима представљали су 
знак престижа. Електрична енергија је коришћена за погон ткачких машина, 
млинских постројења, стругова и преса у фабрикама, као и за јавну расвету, 
али само током прецизно одређених периода током ноћи.

Крајем XIX и почетком ХХ века, када је на обалама Дунава и Саве саг-
рађена већина данашњих насипа са чуварницама, магацинима и економс-
ким зградама, на заштићеном простору подижу се и прве иреверзибилне 

1��   Прва примена електричне енергије код нас датира из 1��4. године, када је ин-
жењер Тоша Селесковић у Војнотехничком заводу у Крагујевцу осветлио погон Чаурни-
це, како би се могло радити и ноћу. Нешто касније, огромне заслуге за електрификацију 
Србије има професор и ректор Велике школе Ђорђе Станојевић, који се снажно залагао 
за увођење и производњу електричне енергије, чиме је дугорочно допринео и бржем и 
знатно успешнијем развоју индустрије.

1�4 Позната и као Општинска централа, данас је у овом грађевинском комплексу 
смештен Музеј науке и технике

1�5 Као илустрација њихове величине може послужити податак да је термоелектрана 
Снага и светлост из 19��. године располагала снагом од близу �0.000 kW.



6�

црпне станице. Њихова је намена да сувишну воду избаце из заштићених 
подручја у најближи реципијент, реку или језеро. Из визуре заштите и 
презентације наслеђа, вредност функционално очуваних старих иревер-
зибилних црпних станица је велика. У склопу презентације индустријског 
наслеђа данашње Европе оне представљају изузетну реткост; станице у 
Борчи и Овчи са системом устава и канала су у великом постотку ориги-
налне и на том терену једине такве које тај одговоран задатак до данас 
обављају.

У околини Београда,1�6 у скоро сто година старим машинским млино-
вима, још увек су очувани процеси рада који су, општеузев, засновани на 
истим производним принципима као они много старији млинови на ветар 
и воду, који имају вишевековну примену, они који су битно су утицали на 
почетак механизације. Пре неколико векова примењени принцип мле-
вења и просејавања житарица толико је успешан да се и данас користи, 
без обзира на производни капацитет млина.1�7 Мерено мерилима савре-
мених постројења с великим производним моћима, ови стари системи се 
могу сматрати неефикасним. Међутим, треба имати на уму и то да доскора 
и није било могуће применити неке од изванредних старих проналазака 
(на пример принцип рада парне машине). Прве модерне пиваре у Србији 
XVIII и XIX века оснивају се у већим градовима. У Панчеву Вајфертова из 
17��. године, у Белој Цркви Цофманова, у Апатину Аманова, Београду, Бај-
лонијева и Вафертова... Нажалост, у старим се пиварама до данас сачувало 
изузетно мало од оригиналне технологије производње пива.

Индустријско наслеђе је део националног наслеђа, део наше културне 
баштине и доказ нашег напретка у области инвенције и индустрије. Тако 
се скоро читава историја науке и технологије може приказати посредс-
твом појединих примерака у контексту околности везаних за њихово изу-
мевање и употребу – и то од најпримитивнијих до најмодернијих изума.  
Будући да је ово време када застаревање машина и објеката постаје ствар 
месеци, а не година, рад на њиховом очувању је ургентан. Реорганиза-
ција градских центара – Београд је типичан пример – рушење трошних 
квартова и пораст цене грађевинског земљишта, онемогућиће очување 
многих старих локација од индустријског значаја. Алтернативу потпуном 
уништењу чини измештање објекта, што је ретко када могуће, или фор-
мирање потпуне документације, уз могућност да се сачува понеки, посеб-
но значајан део опреме. Стара индустријска постројења која више нису 
у функцији могу се искористити као музеји индустрије, задржавају своју 

1�6 У знатно манјем броју негу у Војводини

1�7 Пре неколико векова примењени принцип млевења и просејавања житарица то-
лико је успешан да се и данас користи, без обзира на производни капацитет млина. За доб-
ро функционисање овог „дуговеког“ процеса производње и данас се веома често користи 
„машинерија“ чији је принцип рада стар стотинак или више година, а каткад су управо то-
лико старе чак и саме машине, на пример, ваљне столице, сита и елеватори.
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Просторија за одлагање пива у Бајлонијевој пивари, Скадарлија

вредност чак и у околностима да им се делимично или потпуно промени 
функција тако што ће „угостити“ уметничке штампарије, ливнице, галерије 
... Начини и методи очувања и презентовања споменика индустрије јесу 
одговорност не само установа застите већ и самог друштва. Ти проблеми 
немају само један аспект. Поред физичког проблема простора у којем би 
чување могло бити адекватно комбиновано са излагањем и доступношћу, 
постоје многи технички проблеми чувања и одржавања. Олакшавајућу 
околност представљају ситуације када неке споменике можемо предати у 
надлежност специјализованом техничком музеју, тако да истраживач/кус-
тос може да делује у најтешњој сарадњи са другим институцијама зашти-
те/музејима. Међу најважније елементе рада спада и процена важности 
споменика и састављање програма заштите на основу те процене. Под-
разумева се да је истраживачки рад кључни елемент у функцији и сврси 
институције заштите/музеја, без обзира на разлике условљене величином 
и типом институције. Он међутим, губи смисао уколико његови резултати 
нису публиковани, и то по стандардима струке. Приликом обраде овак-
вих објеката наилази се на објективне тешкоће које се не састоје само у 
великом послу техничке заштите, као примарном аспекту, и у задовоља-
вању историјског односно музеолошког аспекта, као следећег корака, 
већ је обрада неретко условљена и знатним материјалним средствима. 
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Неопходно је шире друштвено ангажовање, како би се већи број објеката 
бар елементарно истражио и заштитио. Осим тога, било би добро изради-
ти археолошку мапу Београда и Србије за ову специфичну врсту остатака 
материјалне културе.

Тешко је дати јединствену, општу оцену стања остатака споменика 
индустријског наслеђа. Већина објеката је квалитетно грађена, тако 
да и данас, упркос знацима оронулости, делују солидно. Стање очу-
ваности ових објеката варира од изванредног до веома лошег, па и 
девастираног, а тај елемент омогућава додатну класификацију. Слика 
њиховог стања у Београду у великој је мери подударна са сликом коју 
такви објекти дају на територији Србије уопште. Треба напоменути 
да су неке старе фабрике заправо комплекси које чини пет или више 
објеката. Неки од њих, додуше изузетно ретко, темељно су реновира-
ни. Сем великих материјалних средстава, техничка заштита оваквих 
објеката, односно целина, захтева и избалансирану политику заштите. 
Наиме, ако се имају у виду европска искуства током последњих пе-
десет година, могу се извући неки закључци који би нам омогућили 
лакшу оријентацију у будућности. Уз то, наше индустријско наслеђе 
има и неке специфичности. Посебност се огледа у томе што је код нас 
сачувано више старих погона с аутентичним процесима производње. 
То важи и за радничка насеља око старих фабрика, у којима живи че-
тврта или пета генерација, на пример, текстилних радника, што омо-
гућава истраживање и презентацију у ширем оквиру. Висок је степен 
очуваности неких објеката који су у функцији и од чије упослености 
власници и данас имају корист. Реч је о машинским постројењима и 
зградама с каткад занимљивом и лепом архитектуром, дотераним и 
окреченим фасадама, које импонују својом величином и изгледом. До-
бар пример за то су више хидроелектрана, црпних станица за воду, 
машинских млинова... Развијена свест о наслеђу основа је великог 
разумевања људи запослених у овим фабрикама и заштитара. Готово 
сви објекти који су у функцији, без обзира на то што се понекад може 
стећи утисак о запуштености, у добром су стању, а често су уочљиве и 
грађевинске интервенције којима се током протеклих деценија обез-
беђивала стабилност објеката. Када би се заузео генералан став да сви 
објекти који су у функцији и даље то буду, мере заштите које треба пре-
дузимати могу се свести на кречење, ретко на отклањање влаге, а увек 
на истицање историјског контекста. Ниједан објекат нема музеолошку 
презентацију његове важности за град, регију или државу. Веома би 
мало труда и средстава било довољно да се таква ситуација поправи, 
поготову што код нас има више музеја индустријских грана, на чија се 
искуства може ослонити. 

Објекти чија је функција у неком тренутку угашена, махом су је 
касније, током времена, и променили. Већина објеката је, понекад уз 
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мање грађевинске интервенције, претворена у складишта или канце-
ларије. Разлог за промену намене јесте чињеница што се такви објекти 
налазе у некадашњим индустријским зонама које су данас на ободима 
градских центара, солидна градња и вероватно ниска цена објекта. Ев-
ропско и америчко искуство нам показује да су управо такви објекти 
срж урбане пренамене, да се управо они претварају у културне центре 
и у ексклузивне просторе за разне намене. Како су значајнији објекти 
често веома велики, неретко и у функцији, техничка заштита изискује 
комплексан приступ и шире истраживање. Свест о вишеструком зна-
чају индустријског наслеђа као вида материјалне културе била је тек 
први корак на путу заснивања индустријске археологије и примене 
њене методологије на нашем тлу. Следећи, најмукотрпнији и најнеза-
хвалнији, био је прикупљање материјала. Тек нам прикупљени мате-
ријал омогућава да постављамо питања, тражимо обрасце, градимо 
хипотезе и моделе, отварамо правце повезивања с другим дисципли-
нама. Будући да овај рад приказује само део истраживања и отварање 
могућностуи примене добијених резултата у раду на проблемима ин-
дустријског наслеђа, треба га видети као постављање једног модела у 
примени индустријске археологије у Србији и назнаку праваца даљег 
рада.

 BBC парна турбина на Машинском факултету у Београду 



7�

Подела по индустријским гранама 
Краљевине Југославије 
преузето из:  Статистика индустрије Краљевине Југославије са 
адресаром индустријских предузећа, Београд 1941.

 
01. Индустрија екстративних и везивних материјала
 
 Индустрија каучука и гуме:
  -творнице гумене обуће
  -творнице пнеуматика
  -творнице гас маски
  -творнице гумених производа за индустрију
  -творнице гумених играчака и ситне робе
  (-адхезиви)
  (-пластичне масе)
  (-сировине за гуму и пластичне масе)

02. Металургија 
 
 Топионице и рафинерије метала:
  -топионице руда олова и цинка
  -творнице алуминијума
  -топионице гвожђа
  -печење магнезита
  -рафинерије осталих метала
  -ваљаонице гвожђа
  -творнице жице
  -ваљаонице жице
  -ваљаонице црног лима
  -творнице цеви
 Индустрија легирања гвожђа и других метала:
  -творнице феромангана
  -творнице феросилицијума
  -творнице силикомангана
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03. Прерада метала

 Машинске радионице и ливнице:
  -машинске радионице
  -ливнице гвожђа
  -ливнице метала
  -ковнице
 Машинске радионице за израду разних производа:
  -творнице радијатора
  -творнице израда од жице
  -творнице клинаца, закивака и завртњева
  -творнице ланаца
  -творнице грађевинских и браварских окова 
  -творнице алата
  -творнице за израду разних машинских делова
  -творнице племенитих метала (једаћи прибор, медаље итд)
 Творнице машина и мотора:
  -творнице пољопривредних машина
  -творнице осталих машина
  -творнице мотора
  -творнице водених турбина
  -радионице за оправке
 Индустрија гвоздених конструкција:
  -творнице котлова и лимених радијатора
  -творнице посуђа
  -творнице лимених израђевина
  -творнице лимене амбалаже
  -творнице нирнбершке робе
  -творнице арматура за котлове
  -творнице арматура за водовод и канализацију
 Електротехничка индустрија:
  -творнице електричних машина
  -творнице каблова и проводника
  -творнице изолационог материјала
  -творнице акумулатора, батерија и електрода
  -творнице сијалица
  -радионице заоправку електричних машина
 Индустрија саобраћајних средстава 
  -творнице локомотива и вагона
  -бродоградилишта
  -творнице авиона
  -зворнице вагонета и железничког материјала
  -радионице за оправку возила
 Ратна индустрија:
  -творнице оружја
  -творнице муниције
 Индудустрија прецизне механике, апарата и инструмената:
  -индустрија апарата и инструмената за научне и медицинске сврхе
  -творнице наочара

04. Индустрија керамике и стакла
 
 Керамичка индустрија:
  -творнице мајолике и порцелана
  -творнице керамичких цеви и глинене робе
  -творнице шамотног материјала и керамичких пећи
  -циглане и црепаре
 Индустрија стакла:
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  -творнице стакла
  -творнице огледала и обрађеног стакла

05. Дрвна индустрија

 Стругаре:
 Индустрија фурнира и паркета:
  -творнице фурнира и укоченог дрвета
  -творнице паркета
 Творнице амбалаже:
  -Творнице сандука
  -творнице буради и бачви
 Творнице намештаја и столарија:
  -грађевинска столарија
  -творничце мртвачких сандука
 Творнице каросерија, кола и колица:
 Творнице за разну осталу механичку обраду дрвета:
  -творнице калупа и дрвених клинаца
  -творнице дрвених потпетица и обуће
  -творнице канцеларијског и школског прибора
  -творнице штапова
  -творнице ролетни
  -творнице љуштеног дрвета
 Плетарска индустрија:
  -творнице четака и метала
  Индустрија обраде плуте:
  Индустрија за импрегнисање дрвета:

06. Индустрија хартије (са штампаријама)

 Фабрикација хартије:
  -творнице дрвовине
  -творнице картона
  -хемијска обрада хартије
  -творнице шмиргла
 Конфекционирање хартије:
  -творнице конфекција од хартије
  -картонаже
 (Графичка индустрија:)
  (-штампарије)
  (-штампарије са књиговезницама)
  (-остала графичка индустрија)
  (-књиговезнице)

07. Хемијска индустрија

 Велика хеијска индустрија:
  -творнице сумпорне киселине
  -творнице соне киселине и сулфата натријума
  -творнице плавог камена и других сулфата
  -творнице вештачког ђубрета
  -творнице калциниране, кристалне и каустичне соде
  -творнице поташе калијевог ђубрета
  -творнице калцијумкарбида и калцијумцијанамида
  -творнице воденог стакла
  -творнице хлора и електролизе кухињске соли
  -творнице компримованих гасова
  -творнице сирћетне киселине (без врења)
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  -творнице алуминијевог оксида
  -творнице ауерових чарапица
 Индустрија минералних уља и дестилерије уља и дрвета:
  -дестилерије и рафинерије нафте
  -плинаре
  -дестилерије угља и катрана
  -дестилерије дрвета
  -дестилерије шкриљаца
  -индустрија паљења чаџи
  -индустрија воскова, смола и масти
  -творнице вештачких производа и свећа
  -творнице разних масти за чишћење и апретуру
  -творнице коломасти и мазива
  -творнице туткала и желатина
  -творнице сапуна и глицерина
  -индустрија боја и лакова
  -творнице минералних боја
  -творнице боја и лакова
 Индустрија експлозива:
  -творнице пиротехничких производа
 Индустрија целулозе и пластичних маса:
  -творнице целулозе
  -творнице израда од вештачке свиле
 (Индустрија каучука и гуме:)
  (-творнице гумене обуће)
  (-творнице пнеуматика)
  (-творнице гас маски)
  (-творнице гумених производа за индустрију)
  -творнице гумених играчака и ситне робе
 Индустрија хемијско-фармацеутских производа:
  -творнице козметичких средстава
  -творнице дезинфекционих средстава
  -творнице прераде лековитог биља и етеричних уља
  -творнице опијума и других алкалоида
  -творнице серума
  -творнице винске киселине
 Индустрија хемијско-техничких производа:
  -творнице прашкова за домаћинство
  -творнице мастила
  -творнице тканина
  -творнице средстава против штеточина

08. Прехрамбена (и пољопривредна индустрија)
 
 Млинови и израде од брашна:
  -млинови жита
  -млинови паприке
  -љуштионице пиринча и јечма
  -творнице скроба и декстрина
  -парне пекаре
  -творнице тестенина
  -творнице кекса итд.
  -електричне пекаре
 Индустрија шећера, чоколаде и слткиша:
  -творнице шећера и рафинерије
  -творнице бомбона, слаткиша и чоколаде
  -творнице чоколаде
 Индустрија врења:
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  -пиваре
  -творнице слада
  -творнице и рафинерије шпиритуса
  -творнице квасца
  -творнице алкохолних пића
  -творнице сирћета
  -творнице етера
 Индустрија безалколохних пића и воде:
  -творнице воћних сокова и есенције
  -творнице сода-воде и вештачких минералних вода
  -експлоатација природних минералних вода
  (-водоводи)
  -творнице леда и хладњаче
 Индустрија уља:
  -творнице биљних уља (са рафинеријом)
  -творнице биљних уља (без рафинерије)
  -рафинерије биљних уља 
  -сулфирање биљних уља 
  -творнице фирниса
 Индустрија разних млечних производа:
  -творнице млечних производа
 Кланице и индустрија прераде меса:
  -кланице
  -творнице сухомеснате робе
  -творнице саламе
  -кланице живине и извоз живине и јаја
 Индустрија конзерви:
  -творнице меснатих конзерви
  -творнице рибљих конзерви
  -творнице конзервираног воћа и поврћа
  -етиваже шљива
  -конзервирање хмеља
  -конзервирање јаја
 Остале индустрије:
  -творнице цикорије и сурогата кафе
  -творнице сенфа и зачина
  -сушење кукуруза
  -пречишћавање семена (траве, детелине итд)
  -прерада црева

09. Пољопривреда

  -иреверзибилне црпне станице
  -канали
  -уставе

10. Текстилна индустрија

 Индустрија прераде сирових влакана:
  -кудељаре
  -влачаре вуне
  -прерада коњске длаке
  -прерада перја
 Предионице:
  -предионице памука
  -предионице лана
  -предионице кудеље
  -предионице јуте
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  -предионице вуне
  -предионице природне свиле
  -предионице конца
  -творнице конца
 Ткачнице:
  -ткачнице памука
  -ткачнице лана
  -ткачнице кудеље
  -ткачнице јуте
  -ткачнице кокосовог влакна и сисала
  -ткачнице вуне
  -ткачнице природне свиле
  -ткачнице вештачке свиле
 Трикотаже:
  творнице трикотажне робе
  -творнице чарапа
 Конфекције:
  -творнице рубља
  -творнице одела
  -творнице туљака, шешира и капа
  -творнице галантеријске робе
  -творнице чипака
  -творнице позамантерије
  -творнице трака и фитиља
  -творнице еластичне робе
  -творнице  кишобрана
 Творнице специјалних израда:
  -творнице ћилимова
  -творнице завеса и тепиха
  -творнице филца
  -творнице вате и завојног материјала
  -творнице душека и јоргана
  -прерада текстилних отпадака и сортирање крпа 
  -творнице падобрана
 Творнице џакова и ужарије:
  -творнице џакова и цирада
  -творнице ужарије
  -творнице мрежа
 Припрема и завршавање текстилија:
  -радионице за бељење и апертирање
  -радионице за штампање тканина
  -радионице за бојење и чишћење

11. Индустрија коже и крзна

 Творнице чињене коже:
 Творнице за бојење коже и крзна:
 Творнице обуће:
 Творнице седларских ременарских израда:
 Конфекције од коже:
 Творнице крзна:
 Творнице крзнених производа:

12. Електричне централе (Електропривреда)

 Калоричне и хидро-централе:
 Калоричне централе:
 Хидро-централе:
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 Трансформаторске станице:

13. Саобраћај
 
 Железнички саобраћај:
  -железничке станице (и магацини)
  -мостови, вијадукти и тунели
  -трасе
 Друмски саобраћај: 
  -аутобуске станице (и магацини)
  -мостови, вијадукти и тунели
  -трасе
 Ваздушни саобраћај:
  -аеродромске зграде (и магацини)
  -писте и хангари
  -контрола летења
 Саобраћај на води:
  -луке, пристаништа и пристани (и магацини)
  -сигнализација - светионици и остало
  (-бродоградилишта)

14. Водовод и канализација

  -црпне станице
  -филтерска постројења
  -системи за «транспорт» воде
  -системи за «транспорт» канализације

15. Дуванска индустрија
  -творнице дувана
  -откупне станице

16. Штампарије

 Графичка индустрија:
  -штампарије
  -штампарије са књиговезницама
  -остала графичка индустрија
  -књиговезнице

17. Магацини

18. Рударство и рудници



7. Каталог oбјеката 
индустријског наслеђа 

Београда



ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ
ШИРА ТЕРИТОРИЈА

ГРАДА БЕОГРАДА



ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ
ШИРА ТЕРИТОРИЈА

ГРАДА БЕОГРАДА



ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ
ГРАД БЕОГРАД



ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ
ГРАД БЕОГРАД
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 Објект, пун назив:  Млин С. и З. Марић 
 Град:  Београд; Бели Поток
 Адреса:  Булевар Ослобођења 60
 Власник/Корисник:   Илија Павловић
 Изворна индустрија:  прехрамбена
 Употреба током времена:   млевење житарица
 Власници током времена:  С. и З. Марић, Житомлин, Дракулић
 Положај:   налази се у непосредној близини магистралног пута 
  Бањица-Авала
 Радно стање:  радно, функцији
 Време градње:  око 19�6
 Функција:  млевење свих врста житарица у брашно и гриз
 Стање грађевине:  добро
 Материјали коришћени за градњу:  дрво, цигла, бетон 
 Техничко уређење, карактеристике:  Машински млин је опремљен једним електромотором Ganz (ниво 1) 
  као извор ротационог кретања које се системом осовина и каишева разводи до 
  свих радних машина. На нивоу 1 налазе се и ваљне столице Pobeda за млевење 
  житарица, на нивоу � систем за паковање, док се на нивоу � налазе машине за 
  просејавање.   
 Стање опреме:  добро
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/�

МАШИНСКИ МЛИН БЕЛИ ПОТОК
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 Објект, пун назив:  Млин Фалкенбургер  
 Град:  Београд; Сурчин
 Адреса:  Млинска 1
 Власник/Корисник:   Амбар
 Изворна индустрија:  прехрамбена
 Употреба током времена:   млевење житарица
 Власници током времена:  Фалкенбургер, Житомлин, Дракулић
 Положај:   налази се у непосредној близини центра Сурчина покрај пута Сурчин-Јаково
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  око 19�5
 Функција:  млевење свих врста житарица у брашно и гриз
 Стање грађевине:  добро
 Материјали коришћени за градњу:  дрво, цигла, бетон 
 Техничко уређење, карактеристике:  Машински млин је опремљен једним електромотором као извор ротационог 
  кретања које се системом осовина и каишева разводи до свих радних машина. 
  На два горња нивоа се налазе ваљне столице MIAG за млевење житарица, 
  систем за паковање и машине за просејавање.   
 Стање опреме:  добро
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/�

МАШИНСКИ МЛИН СУРЧИН
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 Објект, пун назив:  Млин Марковић  
 Град:  Београд; Гроцка
 Адреса:  Смедеревски пут
 Власник/Корисник:   приватник
 Изворна индустрија:  прехрамбена 
 Употреба током времена:   млевење житарица
 Власници током времена:  Марковић, Житомлин, Дракулић 
 Положај:   налази се на десној обали Дунава на излазу из Гроцке у непосредној блитзини 
  магистралног пута Гроцка-Смедерево
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  око 19�5
 Функција:  млевење свих врста житарица за добијање брашна и гриза
 Стање грађевине:  добро
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво, бетон
 Техничко уређење, карактеристике:  Опрему млина чини седам ваљних столица AG&K, Braunschweig MIAG и 
  Pobeda за млевење житарица и шест машина за просејавање.   
 Стање опреме:  добро
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/4

МАШИНСКИ МЛИН ГРОЦКА



��

 Објект, пун назив:  Млин Димитријевић  
 Град:  Београд; Барајево
 Адреса:  Светосавска
 Власник/Корисник:   власништво у спору (приватник)
 Изворна индустрија:  прехрамбена 
 Употреба током времена:   млевење житарица
 Власници током времена:  Димитријевић, Житомлин, Дракулић 
 Положај:   налази се у самом центру Барајева, у непосредној близини железничке пруге
 Радно стање:  није у функцији од �00�/04. године
 Време градње:  око 19�0
 Функција:  млевење житарица у брашно и гриз
 Стање грађевине:  веома лоше 
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво
 Техничко уређење, карактеристике:  Машински млин је опремљен једним електромотором са системом осовина 
  и каишева; ваљним столицама MIAG и Pobeda и  машинама за просејавање. 
  Након 1950. године поред млина је изграђен велики цементни силос за 
  складиштење житарица
 Стање опреме:  лоше
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/5

 МАШИНСКИ МЛИН БАРАЈЕВО
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 Објект, пун назив:  Млин Сувобор 
 Град:  Обреновац 
 Адреса:  Краља Петра I 7
 Власник/Корисник:   АД Драган Марковић
 Изворна индустрија:  прехрамбена
 Употреба током времена:  млевење житарица
 Положај:   налази се у центру Обреновца
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  1900-19�0
 Функција:  млевење свих врста житарица у брашно и гриз
 Стање грађевине:  добро
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво 
 Техничко уређење, карактеристике:  Млин је опремљен системом осовина и каишева разводи до свих радних машина, 
  са ваљним столицама за млевење житарица, машинама за просејавање и 
  системом за паковање 
 Стање опреме:  добро
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/6

МАШИНСКИ МЛИН ОБРЕНОВАЦ
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 Објект, пун назив:   Реверзибилна центрифугална црпна станица за воду Борча
 Град:  Београд; Борча
 Адреса:  Дунавски насип бб
 Власник/Корисник:  Водопривредна организација Београд
 Изворна индустрија:  пољопривреда
 Употреба током времена:  мелиорација
 Положај:  станица се налази на руквцу леве обале Дунава на самом ободу београдских 
  насеља Котеж и Борча  
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:   19�4
 Функција:  испумпавање сувишне воде из тла и убацивање у рукавац Дунава
 Стање грађевине:   одлично, реновирана током �007/�.
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла
 Техничко уређење, карактеристике:   систем за иригацију је један од неколико сличних сачуваних код нас, чини га 
  станица са моторима, пумпама и вентилима GANZ, систем канала, устава и  
  вентила 
 Стање опреме:  добро
 Статус:  не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/7

 ЦРПНА СТАНИЦА БОРЧА
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 Објект, пун назив:   Реверзибилна центрифугална црпна станица за воду Овча
 Град:  Београд; Овча
 Адреса:  Панчевачки пут �00
 Власник/Корисник:  Водопривредна организација Београд
 Изворна индустрија:  пољопривреда
 Употреба током времена:  мелиорација 
 Положај:  станица се налази између леве обале Дунава и десне обале Тамиша, у 
  непосредној близини Панчева, са десне стране пута Београд-Панчево   
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  19�4
 Функција:  испумпавање сувишне воде из тла и убацивање у канал 
 Стање грађевине:   добро
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла
 Техничко уређење, карактеристике:   систем чини станица са моторима, пумпама и вентилима GANZ, систем канала, 
  устава и вентила (веома слична станици Борча)
 Стање опреме:  добро
 Статус:  не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/�

 ЦРПНА СТАНИЦА ОВЧА
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 Објект, пун назив:  Реверзибилна црпна станица за воду Бољевци
 Град:  Бољевци
 Адреса:  Бранка Остојића ��
 Власник/Корисник:  Водопривредна организација Галовица, Земун
 Изворна индустрија:  пољопривреда
 Употреба током времена:  мелиорација 
 Положај:  Станица се налази на левој обали Саве, у непосредној близини Бољевца
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:   1910-11
 Функција:  испумпавање сувишне воде из тла и убацивање у рукавац Саве
 Стање грађевине:   лоше, напукли зидови
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво, бетон
 Техничко уређење, карактеристике:   једна од неколико сличних сачуваних код нас, чини га станица са два дизел 
  мотора MAN, пумпама и система вентила Schlick R. T. Budapest и систем канала,  
  устава и вентила. Накнадно су дизел мотори избачени из функције и уместо њих 
  су инсталирани електромотори.
 Стање опреме:  добро-лоше
 Статус:  не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/9

 ЦРПНА СТАНИЦА БОЉЕВЦИ
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 Објект, пун назив:  Реверзибилна црпна станица за воду Фенек
 Град:  Бољевци
 Адреса:  Чмељково насеље бб
 Власник/Корисник:  Водопривредна организација Галовица, Земун
 Изворна индустрија:  пољопривреда
 Употреба током времена:  мелиорација 
 Положај:  станица се налази на ободу места Бољевац, на левој обали Саве 
 Радно стање:  радно, повремено у функцији
 Време градње:   1910-11
 Функција:  испумпавање сувишне воде из тла и убацивање у канал 
 Стање грађевине:   одлично, реновирана �007/�
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво, бетон
 Техничко уређење, карактеристике:   стари систем чини станица са дизел мотором MAN, пумпама и вентилима 
  Schlick R. T. Budapest и систем канала, устава и вентила. (слично станици 
  у Бољевцу)
 Стање опреме:  добро
 Статус:  не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/15

 ЦРПНА СТАНИЦА ФЕНЕК
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 Објект, пун назив: Железничка станица Топчидер Дворска 
 Град:  Београд; Топчидер 
 Адреса:  Пионирска 4
 Власник/Корисник:  Железнице Србије
 Изворна индустрија:   железнички саобраћај
 Употреба током времена:  железничка станица
 Власници током времена:  Железнице Србије
 Положај:   Станица се налази у Топчидерској шуми у непосредној близини Завода за израду 
  новчаница и кованог новца и Топчидерске реке
Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  19�6 
 Функција:  железнички саобраћај
 Стање грађевине:  добро
 Материјали коришћени за градњу:   цигла, дрво
 Статус:  у оквиру ПКИЦ ”Топчидер” изузетан значај; рег. МНТ �00�/1��

 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТОПЧИДЕР ДВОРСКА
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 Објект, пун назив:   Зграда Главне железничке станице Београд
 Град:  Београд
 Адреса:  Савски трг 1
 Власник/Корисник:  Железнице Србије
 Изворна индустрија:  железнички саобраћај
 Употреба током времена:  железничка станица
 Власници током времена:  Железнице Србије
 Положај:  станица се налази на десној обали Саве у ширем центру Београда
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  1���-�5
 Функција:  главна београдска железничка станица
 Архитекта:  Фон Флатих
 Неимар/грађевински инжењер:  инж Драгиша Милутиновић
 Архитектура:  Пројекат за зграду Железничке станице израдио је бечки архитекта Фон Флатих, 
  а разраду пројекта Драгиша Милутиновић. Градња станице непосредно је везана 
  за изградњу пруге Београд-Ниш 1��4. Једна је од првих железничких станица у 
  Србији и свакако најрепрезентативнија у време када је подигнута. Представљала 
  је значајно архитектонско остварење тадашње Србије, посебно по свом 
  специфичном архитектонском програму. Зграда станице је и сведочанство 
  развоја железничког саобраћаја у Србији као и општег прогреса Србије 19. века. 
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво
 Досадашња оштећења:  конзерваторски радови извођени су 19��. и 19�6.
 Статус:   зграда је културно добро од великог значаја (Сл. Гласник СРС бр. ��/��; �99); 
  рег. МНТ �007/11  
 Архивски подаци/Литература: Г. Гордић, Архитектонско наслеђе града Београда I, Саопштење Завода за заштиту 
  споменика културе града Београда 6, Београд 1966; Б. Вујовић, Београд у 
  прошлости и садашњости, Београд 19�4; Н. Вучо, Развој индустрије у Србији у 19. 
  веку, Београд 19�1; Споменичко наслеђе Србије, Републички завод за заштиту 
  споменика културе-Београд, Београд 199�

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА БЕОГРАД
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 Објект, пун назив:  Железничка станица Умчари 
 Град:  Београд, Умчари
 Власник/Корисник:  Железнице Србије
 Изворна индустрија:  железнички саобраћај 
 Употреба током времена:  железничка станица
 Власници током времена:  Железнице Србије
Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  19�4
 Функција:  железничка станица
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво
 Стање грађевине:  лоше-добро
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �00�/1�6

 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА УМЧАРИ



97

 Објект, пун назив: Завод за израду новчаница и кованог новца    
 Град:  Београд, Топчидер
 Адреса:  Пионирска �
 Власник/Корисник:  Народна банка Србије
 Употреба током времена:  ковница новца, прва и једина штампарија за израду новчаница у 
  Југославији, односно Србији
 Власници током времена:  Народна банка Краљевине Југославије, СФРЈ, Република Србија
 Положај:  Ковница се налази у Топчидерској шуми у непосредној близини мале железничке 
  станице и Топчидерске реке. Комплекс који је припадао Народној банци 
  Југославије износио је око 10hа, са унутрашњим колским саобраћајем посебног 
  третмана. Од Дворске станице Топчидер одвајао се крак пруге на којој 
  је саобраћала ранжирна локомотива за транспорт новца.
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  19�7-�9
 Функција:  Ковање новца, припрема за штампу и штампање новца, вредносних папира 
  и висококвалитених графичких производа. Архитекта Јосиф Најман израдио је 
  пројекат Завода по узору на технологију рада француског Завода, уз сарадњу 
  директора Banque de France, F. Schuler. Сарадник на изради плана био је и 
  Миливоје Обрадовић, управник Штампарије Народне банке. Конструкцију 
  објекта израдио је инж. Алаксандар Гавриловић. 
 Стање грађевине:  веома добро
 Архитекта:  арх. Јосиф Најман
 Неимар/грађевински инжењер:  инж. Александар Гавриловић
Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла
 Техничко уређење, 
 карактеристике 1929. године:  Завод је садржао: 1. Одељење за припрему са гијош машинама система Надерни 
  (у то време једина на Балкану); �. Атеље за штампу новчаница (прве машине су 
  биле Ламбер). Основна технологија за израду новцаница је била четворобојна 
  висока штампа, а за мање апоене и офсет техника; �. Атеље за ковање металног 
  новца имао је Schuler вертикалне прег пресе. Први новац од бакра и никла 
  израђен је 19��; 4. Одељење за контролу; 5. Објекат енергетике са локомобилом и 
  динамом, који је обезбеђивао грејање, топлу воду и електричну енергију за Завод.
 Стање опреме:  инсталирана је технологија новијег датума производње
 Архитектура, глобално:  Завод својом архитектуром и монументалношћу доминира на простору 
  Топчидера. Директор и стручни кадрови Завода становали су у непосредној 
  близини Завода, у засебним вилама.
 Статус:  културно добро (Сл. Гласник РС бр. 7�/�007;  1651); рег. МНТ �007/10
 Архивски подаци/Литература: Историја Београда, Београд 1995; Завод за израду новчаница и кованог новца, 
  Београд 1994

 ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА   
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 ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА   
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 Објект, пун назив:  Београдски водовод
 Град:  Београд, Беле воде
 Адреса:  Водоводска 15�
 Власник/Корисник:   ЈКП “Београдски водовод и канализација”
 Употреба током времена:   црпна станица за воду, радионице
 Власници током времена:  Водовод
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  1�90-9�
 Функција: Савремени Београдски водовод почео је да функционише 1�. јула 1�9�. Изграђен 
  је по пројекту инж. Оскара Смрекера из Манхајма који је применио комбиновани 
  систем изворске и савске воде. Тада се први пут прешло на коришћење 
  подземних вода и употребу савремених уређаја за црпљење, потискивање и 
  развођење воде до резервоара и потрошача. (У XVI и XVII веку саграђен је 
  Булбулдерски водовод, а у XVIII веку Варошки водовод. Ови водоводи су били 
  гравитациони, каптирана је изворска вода док је вода је коришћена преко јавних 
  чесми.) Први мотор за потискивање воде био је код Смекерових бунара 1�9�. 
  Први објекти канализације изграђени су 1905. по пројектима домаћих стручњака 
  у сарадњи са стручњацима из Берлина, Беча, Будимпеште и Париза. Прва 
  канализациона црпна станица подигнута је у Земуну 19�5. године, а друга на 
  Старом сајмишту 19�7.
 Стање грађевине:  добро
Материјал коришћен за градњу: цигла, дрво
 Техничко уређење, карактеристике:  изван функције старе пумпе Sulzer Freres, електрични индикатори нивоа воде 
  J. Cocard
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �00�/1��
  

БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД
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 Објект, пун назив:  Ложионица Железничке станице Београд   
 Град:  Београд 
 Адреса:  Булевар војводе Мишића �
 Власник/Корисник:  Железнице Србије
 Изворна индустрија:   железнички саобраћај 
 Употреба током времена:  ложионица
 Власници током времена:  Железнице Србије
 Положај:   Ложионица се налази у непосредној близини Железничке станице Београд
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  19�6 
 Архитекта:  инж. Никола Раичковић
 Функција:  ложионица, алатница и окретница 
 Стање грађевине:  веома лоше
 Материјали коришћени за градњу:   бетон, цигла, дрво
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/1�7

 ЛОЖИОНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД   
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 Објект, пун назив:  Железничка станица Дунав 
 Град:  Београд
 Адреса:  Поенкареова �
 Власник/Корисник:  Железнице Србије
 Изворна индустрија:  железнички саобраћај
 Употреба током времена:  железничка станица
 Власници током времена:  Железнице Србије
 Положај:  Станица се налази на десној обали Дунава у ширем центру Београда
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  19�1- �5
 Функција:  радно, у функцији
Стање грађевине: лоше
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво
Статус: не ужива статус културног добра; рег. МНТ �00�/7� 

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ДУНАВ
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 Објект, пун назив: Гаража дворских композиција на станици у Топчидеру  
 Град:  Београд, Топчидер 
 Адреса:  Раковачки пут �
 Власник/Корисник:  Железнице Србије
 Изворна индустрија:   железнички саобраћај 
 Употреба током времена:  депо, данас гаража Плавог воза
 Власници током времена:  Железнице Србије
 Положај:   гаража се налази у непосредној близини Железничке станице Кошутњак 
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  19�4
 Функција:  железнички саобраћај
 Стање грађевине:  лоше
 Статус:  у оквиру ПКИЦ ”Топчидер” изузетан значај; рег. МНТ �00�/1�5

 ГАРАЖА ДВОРСКИХ КОМПОЗИЦИЈА У ТОПЧИДЕРУ 
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 Објект, пун назив:  Главна пошта Београд 1
 Град:  Београд
 Адреса:  Таковска � 
 Власник/Корисник:  ЈП ПТТ Србије
 Употреба током времена:  поштански, телеграфски и телефонски саобраћај
 Положај:  у центру Београда
 Радно стање:  радно у функцији
 Време градње:  19�5-��
 Стање грађевине:  веома добро
 Архитекта:  арх. Василиј Андросов
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег.  МНТ �00�/1��

ГЛАВНА ПОШТА
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 Објект, пун назив:  Реверзибилна црпна станица за воду Зидина
 Град:  Београд
 Адреса:  Савски насип бб 
 Власник/Корисник:  Водопривредна организација Галовица, Земун
 Изворна индустрија:  пољопривреда
 Употреба током времена:  мелиорација 
 Власници током времена:  Краљевина Југославија, СФРЈ 
 Положај:  на левој обали Саве, између Јакова и Новог Београда
 Радно стање:  није радно
 Време градње:  19�9
 Функција:  испумпавање сувишне воде из тла и убацивање у реципијент (река Сава)
 Стање грађевине:  лоше, напукли су зидови грађевине
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла, дрво
 Техничко уређење, карактеристике:   стари систем за мелиорацију чини станица са два дизел мотора ADM и један 
  помоћни HATZ, пумпе, вентили и уставе. 
 Стање опреме:  лоше
 Статус:  не ужива статус културног добра; рег. МНТ �00�/155

ЦРПНА СТАНИЦА ЗИДИНА
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 Објект, пун назив:   Индустрија кугличних лежајева / Творница аероплана Ж. Рогожарски
  (Прва српска фабрика аероплана Живојин Рогожарски)
 Град:  Београд
 Адреса:  Кнез Данилова ��-�5
 Власник/Корисник:    KD Propertis
 Изворна индустрија:  металопрерађивачка
 Употреба током времена:  до 1945. производња авиона, од 1945. ИКЛ
 Власници током времена:  Ж. Рогожарски, Икарус
Радно стање: није радно
 Време градње:  19�� -�4
 Функција:  производња трупа авиона: Mali Brandenburg, Fizir FN, Sim 14, R-100, IK-�, Hurricane 
  Mk 1 /производња кугластих лежајева
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла, дрво
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/95

ИКЛ / РОГОЖАРСКИ
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 Објект, пун назив: Термоелектрана Снага и светлост     
 Град:  Београд, Дорћолска марина
 Адреса:  Дунавски кеј ��
 Власник/Корисник:  ЈКП Београдске електране
 Изворна индустрија:  енергетика-електропривреда
 Употреба током времена:  термоелектрана
 Власници током времена:  Швајцарско електрично друштво
 Положај:  електрана се налази на Дорћолу, на десној обали Дунава
 Радно стање:  изван функције
 Време градње:  19�0-��
 Функција:  производња електричне енергије 
 Димензије:  површина основе ��00 м�

 Стање грађевине:  веома лоше 
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, челик, цигла
 Техничко уређење, карактеристике:  од 19�� до 1969. парни агрегати за добијање ел. енергије
 Стање опреме:  нема старе технологије
 Статус:  у процесу заштите; рег. МНТ �00�/156
 Архивски подаци/Литература:  Vek elektrike 1�9�-199�, Elektroprivreda Srbije, Beograd 199�

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СНАГА И СВЕТЛОСТ   
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 Објект, пун назив:  Београдски памучни комбинат
Град: Београд
 Адреса:  Поенкареова ��
 Власник/Корисник:   Делта
 Изворна индустрија:  текстилна индустрија
 Употреба током времена:  фабрика текстила
 Власници током времена:  Јечменица, БПК, Астрасимит
 Положај:  на десној обали Дунава, надомак железничке станице Дунав
 Радно стање:  није радно, изван функције
 Време градње:  око 1900
 Функција:  израда производа од текстила, касније ван функције, од �001. у стечају
 Стање грађевина:  лоше-добро
 Димензије:  4,5 хектара
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла, дрво
 Стање опреме:  лоше
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �007/1�

БПК
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 ПРВИ АКЦИОНАРСКИ МЛИН

 Објект, пун назив:   Млин Првог акционарског хлебарског удружења 
  (Парни млин Млин 9. мај)  
 Град:  Београд
 Адреса:  Булевар војводе Мишића 9
 Власник/Корисник:  Soravia
 Изворна индустрија:  млинарство
 Употреба током времена:  млевење житарица, прерада и продаја хране
 Власници током времена: од 1901. до 1941. Хлебарско удружење, Вељковић, Житомлин, Колинг
 Радно стање:  није радно, изван функције
 Време градње:  1901/�
 Функција:  млевење житарица 
 Стање грађевина:  веома лоше
  Млин за прераду жита и производњу брашна и гриза. Састоји од зграде 
  главног млина, радионице, стамбене зграде, магацина, шупе и коњушнице. 
  У згради главног млина налазиле су се, осим браварско/ковачке радионице, 
  парна машина Лутер из Брауншвајга од 150 кс са вентилским разводом Корлис, 
  два парна котла Бебкок/Вилкокс, динамо АЕГ од 115VDC, 100А, трансмисија 
  погона Лутер и Селер, машине за чишћење гриза Билер, машина за 
  производњу мекиња Лутер.
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво, бетон
 Стање опреме:  централни извор погона, ваљне столице, машине за просејавање и аспиратери, 
  од 1990. стара технологија је избачена (Лутер, Селер, АЕГ, Бебкок/Вилкокс, парна 
  машина Лутер из Брауншвајга)
 Досадашња оштећења:  1914. и 191�. прилично су оштећене зграда и машине, реконструкцијом зграде и 
  обновом машина, млин је био пуштен у рад 19�1.
 Статус:  културно добро (Сл. лист града Београда бр. 16/�7); рег. МНТ �007/17
 Архивски подаци/Литература:  Историја Београда, Београд 1995; Развој индустрије у Србији у 19. веку, Београд 
  19�1; Р. Ђунисијевић, Оснивање индустријских предузећа и индустрије у Србији 
  до 191�. године, Београд 1990; Архив Југославије: F 461, J 117� (1-�0), r.br.�9, I/1  
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 Објект, пун назив:  Београдски вунарски комбинат 
 Град:  Београд
 Адреса:  Вишњичка �� 
 Власник/Корисник:  Вопекс Трејд доо (Лука Београд)
 Изворна индустрија:  текстилна индустрија
 Употреба током времена:  прерада вуне (производња предива и тканине), фабрика чоје
 Власници током времена:  Евгеније Михел, Косте Илића синови а.д, Октобарска слобода, БВК
 Положај:  налази се надомак десне обале реке Дунав, надомак Панчевачког моста 
 Радно стање:  није радно, изван функције 
 Време градње:  1�9�-99, 1907-0�, 19�1-��
 Функција:   прерада вуне и производња вунених тканина до �00�
 Стање грађевина:  веома лоше-добро
 Димензије:  комплекс се простире на око 4,5 хектара
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла, дрво
 Стање опреме:  нема старих машина
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/157
 Архивски подаци/Литература: Н. Вучо, Развој индустрије у Србији у 19. веку, Београд 19�1

БВК
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 Објект, пун назив:  Реверзибилна црпна станица за воду Јаково
 Град:  Београд, Јаково
 Адреса:  Савски насип бб
 Власник/Корисник:  Водопривредна организација Галовица, Земун
 Изворна индустрија:  пољопривреда
 Употреба током времена:  мелиорација 
 Положај:  Станица се налази на левој обали Саве, у непосредној близини Јакова
Радно стање:  није радно, изван функције
 Време градње:   1910-11.
 Функција:  испумпавање сувишне воде из тла и убацивање у реципијент (рукавац Саве)
 Стање грађевине:   веома лоше, напукли су зидови грађевине
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво
 Техничко уређење, карактеристике:   систем чини станица са два дизел мотора MAN, пумпама и вентилима, 
  као и систем канала, устава и вентила. 
 Стање опреме:  лоше
 Статус:  не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/16

ЦРПНА СТАНИЦА ЈАКОВО
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 Објект, пун назив:   БеКо-Београдска конфекција
 Град:  Београд
 Адреса:  Булевар војводе Бојовића 6-�  
 Власник/Корисник:  MPC
 Изворна индустрија:  текстилна индустрија
 Употреба током времена:  текстилна индустрија-галантерија
 Власници током времена:  Завод за израду војне одеће
 Положај:  налази се у доњем делу београдског насеља Дорћол, 
  надомак железничке пруге 
 Радно стање:  није радно
 Време градње:  19�1
 Функција:  израда производа од текстила (до �00�)
 Стање грађевине:  добро
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, бетон, дрво
 Техничко уређење, карактеристике:  у фабрици нема машина
 Статус:  у оквиру ПКИЦ ”Београдска тврђава” изузетан значај; рег. МНТ �007/1�

БЕКО
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 Објект, пун назив:  Београдски издавачко-графички завод (Државна штампарија)  
 Град:  Београд
 Адреса:  Булевар војводе Мишића 17 
 Власник/Корисник:  приватник
 Изворна индустрија:  штампарство 
 Употреба током времена:  штампарија
 Власници током времена:  Државна штампарија
 Радно стање:  није радно
 Време градње:  19�6 - 40
 Архитекта:  арх. Драгиша Брашован
 Стање грађевине:  лоше-добро
 Статус:   културно добро (Сл. лист града Београда бр. �6/9�); рег. МНТ �00�/1�4 
 Архивски подаци/Литература:  Б. Вујовић, Београд у прошлости и садашњости, Београд 1994

БИГЗ
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 Објект, пун назив:  Магацин Луке Београд
 Град:  Београд 
 Адреса:  Карађорђева �-4
 Власник/Корисник:   РС, Град Београд
 Изворна индустрија:  речни саобраћај-магацин
 Радно стање:  промена функције
 Време градње:  19�6-�9
 Функција:  магацински простор 
 Стање грађевине:  добро-лоше
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла 
 Стање опреме:  пет полупорталних дизалица од којих је преостала само једна 
 Статус:   у оквиру ПКИЦ ”Београдска тврђава” изузетан значај; рег. МНТ �007/19

"БЕТОН ХАЛА"
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 Објект, пун назив:  Звоноливница и творница торањских сатова 
 Град:  Београд, Земун
 Адреса:  Гајева 15
 Власник/Корисник:  Музеј града Београда
 Изворна индустрија:  прецизна механика, ливење
 Употреба током времена:  звоноливница и творница торањских сатова
 Власници током времена:  породица Пантелић
 Радно стање:  није радно, изван функције, Ливница је била у функцији до 196�
 Време градње:  1�54
 Функција:  ливење звона и израда торањских сатова, музејски објекат 
 Стање грађевине:  добро 
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво
 Стање опреме:  сачувани су стари алати, калупи, шаблони, троношци за ливење 
  чак и за веће серије звона
 Стаање грађевине:  добро стање објеката, извршени су
  конзерваторско-рестаураторски радови
 Статус:  културно добро од великог значаја  (Сл. гласник СРС бр. 14/79; 147); 
  рег. МНТ �00�/15�
 Архивски подаци/Литература:   М. Гордић, Ливница Пантелић, Београд 197�

ЛИВНИЦА ПАНТЕЛИЋ
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 Објект, пун назив:   Стругара и млин М. Симовић
 Град:  Београд, Обреновац, Забрежје
Адреса: Радничка 4
 Власник/Корисник:  Пурић
 Изворна индустрија:  дрвна индустрија, прехрамбена индустрија
 Употреба током времена:  прерада дрвета, млевење житарица
 Власници током времена:  М. Симовић, ДП Бора Марковић 
 Радно стање:  није радно, изван функције
 Време градње:  190�
 Функција:  израда фурнира и разних производа од дрвета, млевење житарица
 Стање грађевина:  веома лоше
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, бетон, дрво
 Стање опреме:  лоше
 Статус:  не ужива статус културног добра; рег. МНТ �007/14

СТРУГАРА СИМОВИЋ                                                        
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 Објект, пун назив:  Фабрика жице Глише Јосиповића   
Град:  Београд 
Адреса:  Скендербегова ��
 Власник/Корисник:  Centrocoop
 Изворна индустрија:  металопрерађивачка
 Радно стање:  изван функције
 Време градње:  око 1900, дозидана 19�5. и 19��
 Функција:  фабрика жице, пословни и магацински простор
 Стање грађевине:  лоше-добро
 Статус:   добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/159

ФАБРИКА ЖИЦЕ ГЛИШЕ ЈОСИПОВИЋА   
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 Објект, пун назив:  Фабрика модерних плетених производа а.д. 
  (“Моравија”, Фабрика плетених производа а.д.)
 Град:  Београд
 Адреса:  Ћирила и Методија 10
 Власник/Корисник:  приватник
 Изворна индустрија:  текстилна
 Употреба током времена:  фабрика текстила, од �006. луксузни стамбени простор
 Власници током времена:  приватни власник-Моравија, INEX-Partizanka
 Положај:  фабрика се налази у непосредној близини ЕТФ-а
Радно стање:  пренамена током �005/6; у функцији као стамбени простор
 Време градње:  191�-14
 Функција:  до �00�/�. производња плетива, од �006. становање
 Стање грађевина:  одлично
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла, челик
 Стање опреме:  нема старих машина
 Статус:  не ужива статус културног добра; рег. МНТ �00�/160
 Архивски подаци/Литература:  B. Nedeljković, INEX-Partizanka, Beograd 19�7

МОРАВИЈА                                           
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 Објект, пун назив:  Краљевско српска повлашћена фабрика шећера у Београду 
 Град:  Београд, Чукарица
 Адреса:  Радничка � и �а
 Власник/Корисник:   Шећерана, позориште
 Изворна индустрија:  прехрамбена
 Употреба током времена:  производња шећера, позориште, магацински простор
 Власници током времена:  Краљевско српска повлашћена фабрика шећера у Београду, Хаке, Голдсмит и 
  Вајнсек; Немачко индустриско друштво а.д; после 1945. државно предузеће
 Положај:  у непосредној близини десне обале Саве и железничке 
  магистрале Београд-Ниш
 Време градње:  1�99-1901
 Функција:  производња шећера и меласе
 Радно стање:  није радно, изван функције 
 Стање грађевина:  лоше
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла, челик, дрво
 Техничко уређење, карактеристике:  1906. машински део је обновљен, инсталирана је парна машина са генератором 
  од 750 кс; 1911. опет се уводи савременија техника, а производња је повећана. У 
  периоду 19�9/��. темељно је реконструисана, а машине обновљене, 
  тако да је постала највећа фабрика шећера у Југославији.
 Стање опреме:  веома лоше, девастирана
 Статус:  културно добро (Сл. Лист града Београда бр. ��/�4); рег. МНТ �007/�0 
 Архивски подаци/Литература:  Архив Југославије F4��, J 1�00, 64�-651, XIV/��9- (XIV/1)

ДРЖАВНА ФАБРИКА ШЕЋЕРА        
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 Објект, пун назив:  Електрична централа Општине града Београда
 Град:  Београд
 Адреса:  Скендербегова 51
 Власник/Корисник:  Музеј науке и технике
 Изворна индустрија:  енергетика-електропривреда
 Употреба током времена:  термоелектрана, топлана, пословни простор
 Власници током времена:  Електропривреда
 Положај:  електрана се налази на Дорћолу, надомак десне обале Дунава
 Време градње:  19��-��
 Функција:  производња електричне енергије (до 19��) , пословни простор, музеј
 Радно стање:  није радно, промена функције-музеј
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, челик, цигла
 Стање грађевине:  лоше-добро
 Стање опреме:  старе машине, дислоциране након 19��. године, и то 9 котлова 
  Бебкок-Вилкокс и Штајнмилер, 4 парне турбине са генераторима Браун Бовери,  
  парна турбина AEG, две тандем и једна парна машина Карел Фрер 
 Статус:   Музеј науке и технике, добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/161
 Архивски подаци/Литература:  инж. Младен Милаковић, Прва јавна електрична централа (на угаљ) у Београду 
  1�9�-19��, документација МНТ, Београд �007

 ОПШТИНСКА ЕЛЕКТРАНА                  
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 Објект, пун назив:   Термоелектрана д.д. за електрична предузећа
 Град:  Београд, Земун 
 Адреса:  Земунски кеј �
 Власник/Корисник:  Електропривреда Србије
 Изворна индустрија:  енергетика-електропривреда
 Употреба током времена:  термоелектрана, пословни простор
 Радно стање:  није радно, промењена функција
 Време градње:  1�99-1901
 Стање грађевине:  добро-лоше
 Функција:  производња електричне енергије, пословни простор
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, челик, цигла
 Статус:  у оквиру ПКИЦ ”Старо језгро Земуна” велики значај; рег. МНТ �00�/16�

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ЗЕМУН                
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 Објект, пун назив:   Пивара И. Бајлони и синови д.д.
 Град:  Београд
 Адреса:  Цетињска 15
 Власник/Корисник:  Стар имобилијаре
 Изворна индустрија:  прехрамбена
 Употреба током времена:   пивара
 Власници током времена:  Ф. Ђорђевић, породица Бајлони, А.Д. Врабец, Фабрика пива Скадарлија  
  (у склопу БИП) до �006
 Положај:  Пивара се налази у најужем центру Београда, у Скадарлији
 Радно стање:  није радно, изван функције
 Време градње:  око 1�50, касније фазе 1�74-1���, 1901, 1911, 19�4-�9
 Функција:  производња тамног и светлог пива, слада и леда
 Стање грађевина:  у току је пренамена 
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла, дрво
 Статус:  ужива статус културног добра у склопу комплекса Скадарлија; 
  рег. МНТ �00�/165
 Архивски подаци/Литература:  Пиварство Југославије 1997, Београд 1997; Н. Вучо, Развој индустрије у Србији у 
  19. веку, Београд 19�1; Р. Ђунисијевић, Оснивање индустријских предузећа и 
  индустрије у Србији до 191�. године, Београд 1990; Архив Југославије: J-I/�19-(I/1)

ПИВАРА БАЈЛОНИ                                  
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 Објект, пун назив: Железничка станица Кошутњак                                                                                                                    
 Град:  Београд, Кошутњак 
 Адреса:  Раковачки пут 10/I
 Власник/Корисник:  Железнице Србије
 Изворна индустрија:   железнички саобраћај 
 Употреба током времена:  железничка станица
 Власници током времена:  Железнице Србије
 Положај:   Станица се налази у близини Завода за израду новчаница и кованог 
  новца и Топчидерске реке
 Радно стање:  није радно 
 Време градње:  19�4
 Функција:  железнички саобраћај
 Стање грађевине:  лоше
 Статус:  у оквиру ПКИЦ ”Топчидер” изузетан значај; рег. МНТ �00�/1�4

 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА КОШУТЊАК                                                        
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ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА                 

 Објект, пун назив:   Зграда старе телефонске централе
 Град:  Београд
 Адреса:  Косовска 47
 Власник/Корисник:  Пошта Србије
 Изворна индустрија:  телекомуникације 
 Употреба током времена:  телекомуникације, пословни простор ПТТ
 Власници током времена:  Пошта Србије
 Положај:  централа се налази у уском центру Београда
 Радно стање:  промена функције
 Време градње:  190�-11
 Функција:  телефонски и телеграфски саобраћај, пословни простор
 Стање грађевине:  добро (конзерваторски радови предузети током 19��)
 Архитекта:  Бранко Таназијевић
 Статус:  културно добро од великог значаја (Сл. Гласник града Београда бр. 14/79; 147); 
  рег. МНТ �00�/164
 Архивски подаци/Литература: Г. Гордић., Архитектонско наслеђе града Београда I, Београд 1966; 
  Ж. Шкаламера, Обнова “Српског стила” у архитектури, Нови Сад 1969;  
  Споменичко наслеђе Србије, Београд 199�



1�4

 Објект, пун назив:   Фабрика хартије Милана Вапе
 Град:  Београд
 Адреса:  Војводе Мишића 10
 Власник/Корисник:  Цептер
 Изворна индустрија:  индустрија папира
 Употреба током времена:  индустрија папира, пословни и магацински простор
 Власници током времена:  Милан Вапа, Картонка, Југошпед
 Положај:  фабрика се налази на ободу ужег центра Београда, надомак реке Саве и 
  главне железничке станице
 Радно стање:  промена функције
 Време градње:  19�1-�4
 Функција:  индустрија папира, картона и целулозе, пословни и магацински простор
 Архитекта:  арх. Карл Ханиш
 Неимар/грађевински инжењер:  инж. Владимир Билински
 Стање грађевине:  добро
 Материјали коришћени за градњу:  бетонске конструкције, цигла
 Стање опреме:  комплетна технологија је око 1970. године измештена   
 Досадашња оштећења:  фабрика је током савезничких бомбардовања 1944. године тешко настрадала, 
  обновљена је и пуштена у рад током 1946. године
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �007/1
 Архивски подаци/Литература: Споменичко наслеђе Србије, Београд 199�; Н. Вучо, Развој индустрије у Србији у 
  19. веку, Београд 19�1; Б. Недељковић., Фабрика хартије, Београд 19�6; 
  Историја Београда, Београд 1995

ФАБРИКА ХАРТИЈЕ МИЛАНА ВАПЕ                                                              
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 Објект, пун назив: К. М. Шонда, фабрика кондиторија
 Град:  Београд
 Адреса:  Цара Уроша 6�-64
 Власник/Корисник:   Мона
 Изворна индустрија:  прехрамбена индустрија
 Употреба током времена:  прављење кондиторија, пословни и магацински простор, текстилна производња
 Власници током времена:  породица Шонда, Соко Штарк
 Положај:  налази се на Дорћолу у непосредној близини десне обале Дунава
 Радно стање:  промена функције; пословни простор, трикотажа
 Време градње:  1900-10
Архитекта: Теодор Побуда 
Функција:  израда бомбона и слаткиша; трикотажа
 Стање грађевине:  током �007. реновирана
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла, дрво
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/16�

КОСТА ШОНДА                                        
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 Објект, пун назив: Хангар старог београдског аеродрома                                         
 Град:  Београд, Тошин бунар
 Адреса:  Милутина Миланковића
Власник/Корисник: Airport City
 Изворна индустрија:  ваздушни саобраћај
 Употреба током времена:  хангар за авионе, магацин, филмски студио, пословни простор
 Положај:  хангар се налази на ободу Новог Београда, на Тошином Бунару, у склопу 
  некадашњег првог београдског аеродрома
 Радно стање:  промена функције
 Време градње:  19�7–�1
 Функција:  авионски хангар, пословни и магацински простор
 Стање грађевине:  реновиран �007/�
 Неимар/грађевински инжењер:  инж. Милутин Миланковић
 Битне грађевинска издржљивост:  М. Миланковић је први пут у свету применио специјалну бетонску 
  кошуљицу за покривање хангара 
 Материјали коришћени за градњу:  бетонске конструкције, цигла
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/��

ХАНГАР СТАРОГ БЕОГРАДСКОГ АЕРОДРОМА                                        
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Објекат, пун назив:  Магацин Банке Николе Бошковића  
Град:  Београд 
 Адреса:  Јеврејска ��
 Власник /Корисник:  Direct Link / Informatika
 Употреба током времена:   магацин, пословни простор
 Радно стање:  пренамена у пословни простор
 Време градње:  19�0
 Функција:  пословни магацински простор
 Стање грађевине:  реновиран �000-0�
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво
 Статус:   добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/154

МАГАЦИН-ДОРЋОЛ                               
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 Објект, пун назив:  Алатница Рад (Ковница а.д.)
 Град:  Београд 
 Адреса:  Булевар војводе Мишића 45
 Власник/Корисник:   Рад
 Изворна индустрија:  металопрерађивачка
 Употреба током времена:   алатница 
 Архитекта:  Никола Несторовић; Н. Бошковић 
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  19�0-�1
 Стање грађевине:  добро
 Статус:   добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/1�9

РАД                                                                                               
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УМЕТНИЧКА ЛИВНИЦА СКУЛПТУРА                                                           

 Објект, пун назив: ДП „Скулптура“ занатско-уметничка ливница  
 Град:  Београд
 Адреса:  Цариградска ��
 Власник/Корисник:  уметничка ливница, у поступку приватизације
 Изворна индустрија:  хемијска, металопрерађивачка (ливница)
 Употреба током времена:  Фабрика сапуна, Ливница Југословенски Лојд ад
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  крај 19. почетак �0. века
  Индустријски објекат је подигнут пре Првог светског рата. Након рата 
  (око 19��. год.) власник првобитне фабрике сапуна и перионице постаје 
  Југословенски Лојд ад, кад се формира и ливница за ситан лив. У овом простору 
  Удружење ликовних уметника Србије 194�. године је за своје потребе отворило 
  занатску уметничку радионицу намењене ливењу и монтирању скулптура.
Архитекта:  пројекат прве преправке израђен је у бироу арх. Милана Антоновића, а друге 
  преправке (195�) у бироу „План“ арх. Н. Ристића.
 Стање грађевине:  лоше-добро
Стање опреме:  добро-лоше, ливачке пећи, кокиле, кран, алати разни
Статус:  ужива статус добра под претходном заштом; рег. МНТ �00�/1��
Архивски подаци/Литература:  Архив Београда: IAB, fond OGB TD f 1�-1�-19��; IAB, fond OGB TD f 1�-17-195�
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 Објект, пун назив: Телеоптик  
 Град:  Београд, Земун
 Адреса:  Цара Душана 1�9-141
 Власник/Корисник:  приватник
 Употреба током времена:  фабрика за телефонију, оптику и прецизну механику, инструменти за 
  авио индустрију првобитна фабрика се налазила у Француској улици бр. ��, 
  производња авионских инструмената почиње 19��
 Радно стање:  није радно
 Време градње:  19��–�9
Архитекта: Јосиф Најман
 Стање грађевине:  лоше-добро
 Статус:   добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/�1

ТЕЛЕОПТИК                                                                              
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 Објект, пун назив: Циглана Полет                                      
 Град:  Београд, Вишњица 
 Власник/Корисник:   приватник
 Употреба током времена:   циглана
 Радно стање:  није радно
 Време градње:  око 1900
 Функција:  израда цигле
 Стање грађевине:  веома лоше
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво 
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �00�/166

ЦИГЛАНА ПОЛЕТ                                     
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 Објект, пун назив: Циглана Рекорд                                                                               
 Град:  Београд, Вишњица 
 Власник/Корисник:   приватник
 Изворна индустрија:  екстрактивна
 Употреба током времена:   циглана
 Радно стање:  није радно 
 Време градње:  око 1900
 Функција:  израда цигле
 Стање грађевине:  веома лоше, делимично порушена
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво 
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �00�/167

ЦИГЛАНА РЕКОРД                                                                              
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 Објект, пун назив: Циглана Козара                                           
 Град:  Београд, Вишњица 
 Власник/Корисник:   приватник
 Изворна индустрија:  екстрактивна
 Употреба током времена:   циглана
 Радно стање:  није радно 
 Време градње:  око 1900
 Функција:  израда цигле
 Стање грађевине:  веома лоше
 Материјали коришћени за градњу:  цигла, дрво 
 Статус:   не ужива статус културног добра; рег. МНТ �00�/16�

ЦИГЛАНА КОЗАРА                                  
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 Објект, пун назив:  Зона у улицама Захумској и Облаковској  
 Град:  Београд 
 Адреса:  улице Облаковска и Захумска
Радно стање: промене функције
 Време градње:  око 1900-�0
 Стање грађевине:  лоше
 Статус:   не уживају статус културног добра

ЗОНА У УЛИЦАМА ЗАХУМСКОЈ И ОБЛАКОВСКОЈ  
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 Објект, пун назив: Капетанија Београд                          
 Град:  Београд
 Адреса:  Карађорђева �-4
 Власник/Корисник:  Капетанија Београд
 Изворна индустрија:   речни саобраћај
 Употреба током времена:  лучка капетанија
 Радно стање:  у функцији
 Време градње:  1906-1�
 Стање грађевине:   добро
 Статус:  у оквиру ПКИЦ ”Косанчићев венац”; рег. МНТ �009/169

КАПЕТАНИЈА БЕОГРАД                        
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 Објект, пун назив:   Капетанија Земун – Стара Капетанија
 Град:  Београд, Земун
 Адреса:  Кеј Ослобођења �
 Изворна индустрија:   речни саобраћај
 Употреба током времена:  лучка капетанија
 Радно стање:  изван оригиналне функције
 Време градње:  190�
 Архитекта:  арх. Ф. Ремел
 Стање грађевине:   добро
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �009/170

КАПЕТАНИЈА ЗЕМУН                                                                            
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 Објект, пун назив:  Астрономска oпсерваторија
 Град:  Београд, Звездара (Велики Врачар) 
Адреса: Волгина 7
 Употреба током времена:  астрономска опсерваторија
 Положај:  опсерваторија се налази на доминатном положају на Звездари
 Радно стање:  радно, у функцији
 Време градње:  19�9-�� (Астрономска опсерваторија је заједно са Метеоролошком 
  опсерваторијом основана актом Министарства просвете и црквених 
  послова Краљевине Србије 1��7) 
 Функција:  истраживање и експериментални развој у природнo-математичким наукама;  
  дневна и ноћна астрономска посматрања
 Стање грађевине:  добро/лоше
 Архитекта:  Јан Дубови
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла
 Техничко уређење, карактеристике:  велики рефрактор Zeiss 650/10550mm (equatorial), соларни спектограф  Littrow, 
  9000 mm/100.000, три Askania 190/�57� mm, астрограф Zeiss 160/�00 mm, фото 
  рефрактори Zeiss 1�5/1000 mm и 1�5/1000 mm, Bamberg 100/1000 mm и зенит 
  телескоп Askania 110/1��7 mm.
 Стање опреме:  добро 
 Статус:  културно добро (Сл. Гласник РС бр. ��/01-1�50;  �99); рег. МНТ �00�/1�1
 Архивски подаци/Литература:  http://www.aob.bg.ac.yu/home/index_e.html; J. L. Simovljević, Astronomija do 
  1947. godine; Trideset godina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u 
  Beogradu1947-1977, Beograd 19�0

АСТРОНОМСКА OПСЕРВАТОРИЈА                             
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 Објект, пун назив:  Метеоролошка опсерваторија
 Град:  Београд
Адреса: Булевар ослобођења �
 Власник/Корисник:  Метеоролошка oпсерваторија
 Употреба током времена:  астрономска и метеоролошка опсерваторија, од 19�4. само метеоролошка
 Положај:  опсерваторија се налази на Врачару
 Радно стање:  у функцији
 Време градње:  1�91 (Метеоролошка опсерваторија је заједно са Астрономском основана 
  актом Министарства просвете и црквених послова Краљевине Србије 1��7. 
  Првог јула 1��7. почиње да ради привремена Астрономска и метеоролошка 
  опсерваторија Велике школе, у породичној кући Ернеста Гајзлера у Београду. 
  Од 1. маја 1�91. ради у сопственој згради на западном Врачару) 
 Функција:  метеоролошка осматрања и мерења
 Стање грађевине:  добро
Архитекта: Димитрије Леко
 Материјали коришћени за градњу:  бетон, цигла
 Статус:   кулурно добро од великог значаја (Сл. Гл. СРС бр. 14/79 и 147); рег. МНТ �00�/1�0
 Архивски подаци/Литература:  http://www.aob.bg.ac.yu/home/index_e.html;
  J. L. Simovljević, Astronomija do 1947. godine; Trideset godina 
  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1947-1977, Beograd 19�0

МЕТЕОРОЛОШКА OПСЕРВАТОРИЈА                                                             
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 Објект, пун назив:  Сеизмолошки завод 
 Град:  Београд
 Адреса:  Ташмајдански парк бб 
 Власник/Корисник:  Ребуплички сеизмолошки завод
 Употреба током времена:  сеизмолошки завод
 Радно стање:  у функцији
 Време градње:  1906-09 (Филозофски факултет Универзитета у Београду је 1906. године донео 
  одлуку о изградњи објекта Сеизмолошког завода на Ташмајдану чиме је започето 
  систематско проучавање земљотреса на територији Србије)
 Функција:  системи за аквизицију и пренос сеизмолошких података; оснивање центра за 
  прикупљање, размену, аутоматску обраду, публиковање и анализу 
  сеизмолошких података 
 Стање грађевине:  веома добро
 Архитекта:  арх. Момир Коруновић
 Материјали коришћени за градњу:  циглa
 Техничко уређење, карактеристике:  Први сеизмографи инсталирани су 1909. године, а у току Првог светског рата 
  сав инвентар Завода је уништен, а инструменти поломљени и покварени. Од 
  191�. године инсталирани су механички сеизмографи Wichert и Maink-а, 
  до 1970. године једини уређаји за регистровање 
  земљотреса код нас. Систем ДАСА ( Дигитална Аутоматска Сеизмолошка 
  Аквизиција) развијен је у Заводу и у периоду 1991-�005. је чинио основу 
  сеизмолошке мреже (мрежу сеизмолошких станица Србије чини 1� 
  станица опремљених различитом опремом)
 Стање опреме:  веома добро 
 Статус:  културно добро (Сл. Гласник РС бр. �0/�007;  ��1); рег. МНТ �00�/�0
 Архивски подаци/Литература:  http://www.seismo.sr.gov.yu/O%�0zavodu/Istorijat.htm

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД                 
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 Објект, пун назив:   Индустрија мотора Раковица
 Град:  Београд, Раковица
 Адреса:  Патријарха Димитрија 7-1�
 Власник/Корисник:    ИМР
 Изворна индустрија:  металопрерађивачка
 Употреба током времена:  по лиценци Gnome-Rhone производња авионских мотора, касније камиона, 
  као и тракторских мотора
 Власници током времена:  Индустрија аеропланских мотора АД 
 Радно стање:  у функцији
 Време градње:  19�7–��
Архитекта: Серж Шафт
Стање грађевине: лоше - добро
 Статус:  добро које ужива претходну заштиту; рег. МНТ �00�/79

ИМР                                                                                               
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 Објект, пун назив:  Парна пекара Соко а.д.
 Град:  Београд
Адреса: Митрополита Петра 15
 Власник/Корисник:  приватник
 Изворна индустрија:  прехрамбена 
 Употреба током времена:  парна пекара 
 Радно стање:  пре рушења изван функције
 Време градње:  око 1900
 Функција:  печење хлеба и пецива
 Стање грађевине:  срушена августа �00�

ПЕКАРА СОКО                    
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Списак истражених 
локација индустријског 
наслеђа Београда 
које нису унете у каталог:

Градско саобраћајно предузеће (Београд)
Кнегиње Љубице �9
у функцији

Трамвајски депо  
Булевар краља Александра 14�
у функцији

Зграда Техничког факултета
Краља Александра 7�
у функцији

Државна хемијска лабораторија
Краља Милутина �5/Његошева 1�
изван оригиналне функције

Занатски дом (Радио Београд)
Хиландарска � 
изван оригиналне функције

Зграда Министарства пошта
Палмотићева �

Ауто гаража ПТТ
Јужни булевар
у функцији

Sucess- Borac a.d.
Светозара Марковића �7
у функцији

Минел
Булевар војводе Мишића
изван оригиналне функције

Парно купатило браће Крсмановић
Цара Душана 45а
изван оригиналне функције

Сликарница Народног позоришта 
Гундулићев венац 50
у функцији

Срболек, фабрика фармацеутских 
производа  
Сарајевска ��-�4
у функцији

Кућа Ђорђа Вајферта 
у склопу Прве српске пиваре Ђ. Вајферт 
Воводе Путника 5   

Соко Штарк
Кнез Данилова �
изван функције

Цревара 
код панчевачког моста у улици В. Врчевића  
изван оригиналне функције

Машински млин Борча
изван оригиналне функције

Железничка станица Раковица
у функцији

Железничка станица Сава
код Главне железничке станице Београд 
у функцији

Железничка станица Доњи Град
Дунавска � 
у функцији

Железничка станица Жарково
изван оригиналне функције

Железничка окретница пруге 
уског колосека 
код Главне железничке станице Београд 
изван оригиналне функције

Црпна станица за (питку) воду на Сави 
у склопу београдског Водовода, на десној 
обали Саве код Аде Циганлије 
у функцији
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Прва земунска творница опеке
Земун, Прегревица 96 (11�) 
изван функције

Зграда Водне заједнице Галовица
Земун, Авијатичарски трг 10
у функцији

Градска кланица Земун
Земун, Прегревица � 
изван оригиналне функције

Циглана 1  
Обреновац, на ободу града, на путу ка Шапцу
изван функције

Циглана 2  
Обреновац, на ободу града, на путу ка Шапцу
изван функције

Машински млин Рипањ
у функцији

Железничка станица Рипањ 
у функцији

Машински млин Умчари
у функцији

Машински млин Неретва
Раља
у функцији

Железничка станица Младеновац
у функцији
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Споменици техничке 
културе који 
уживају заштиту - 
територија града 
Београда
Извор: Завод за заштиту споменика културе Београда

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Ливница "Пантелић" 
Гајева 15, Земун
Решење Завода бр. �4/� од �0.10.1971.
Културно добро од великог значаја, 
Одлука о утврђивању, "Сл.гласник СРС" бр. 14/79 (147)

Зграда Прве српске опсерваторије
Булевар ослобођења �, Савски венац
Решење Завода бр. 10�0/� од �0.1�.196�.
Културно добро од великог значаја, Одлука о утврђивању,
 "Сл.гласник СРС" бр. 14/79 (147)

Зграда Старе телефонске централе
Косовска 47, Стари град
Решење Завода бр. 1057/� од �7.1�.196�.
Културно добро од великог значаја, Одлука о утврђивању, 
"Сл.гласник СРС" бр. 14/79 (147)

Железничка станица
Савски трг 1, Савски венац
Одлука о проглашењу "Сл.лист града Београда" бр. 19/�1
Културно добро од великог значаја, Одлука о утврђивању, 
"Сл.гласник СРС" бр.��/�� (�99)

КУЛТУРНА ДОБРА

Астрономска опсерваторија 
Волгина 7, Звездара
Одлука о утврђивању, “Сл.гласник РС” бр.  ��/01 (1�50)

Државна хемијска лабораторија
угао улица Краља Милутина �5 и Његошеве 1�, Врачар
Решење Завода бр.16�/5 од �.5.1965.

Фабрика шећера
Радничка � и �а, Чукарица
Одлука о проглашењу, "Сл.лист града Београда" бр.��/�4

Фотографски атеље Милана Јовановића 
Теразије 40, Стари град
Одлука о проглашењу, "Сл.лист града Београда" бр.�6/9�

Кућа са сунчаним сатом 
Главна ��, Земун
Решење Завода за заштиту споменика културе 
АПВ бр.��0 од �7.�.1951.

Парни млин
Булевар војводе Мишића 15, Савски венац
Одлука о проглашењу, "Сл.лист града Београда" бр.16/�7

Парно купатило браће Крсмановић 
Цара Душана 45а, Стари град
Одлука о утврђивању, “Сл.гласник РС” бр.  ��/01 (1��0)

Занатски дом
Хиландарска �, Стари град
Одлука о проглашењу, "Сл.лист града Београда" бр.��/�4

Зграда Државне штампарије 
Булевар војводе Мишића 17, Савски венац
Одлука о проглашењу, "Сл.лист града Београда" бр.�6/9�

Зграда Сеизмолошког завода у Београду 
Ташмајдански парк б.б, Палилула
Одлука о утврђивању, "Сл. Гласник РС" бр. �0/�007 (��1)

Зграда Министарства пошта у Београду, 
Палмотићева �, Мајке Јевросиме 1�, Стари град
Одлука о утврђивању, "Сл. Гласник РС" бр. �0/�007 (551)
     
Зграда Ковнице новца у Београду
Пионирска �, Чукарица
Одлука о утврђивању, "Сл. Гласник РС" бр. �0/�007 (56�)
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Зграда Техничког факултета
Булевар краља Александра 7�, Палилула
Одлука о утврђивању, ''Сл.Гласник РС'' бр.7�/�007 (1651)

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ  
ЗАШТИТУ

Зграда Водне заједнице у Земуну
Авијатичарски трг 10
190�. год.

Стара Капетанија у Земуну
Кеј Ослобођења �
190�. год.
пројектант: Ф. Ремел

Хангар старог Београдскoг аеродрома
Милутина Миланковића
19�7. год.
пројектант Милутин Миланковић

Зграда Главне поште
Таковска �
19�1-��. год.
пројектант Василије Андросов

Београдски памучни комбинат
Поенкареова ��
190�. год.

Београдски вунарски комбинат
Вишњичка ��
око 1900. год.

Фабрика хартије Милана Вапе
Булевар Војводе Мишића 10-1�
19�1-�4. год.

Електрична централа Снага и светлост
Дунавски кеј ��

Аеродром Београд
196�. год.
пројектанти: Владислав Ивковић, Душанка 
Менгело-Аћимовић, Софија Палигорић-Ненадовић, 
Надежда Филипон-Трбојевић, Весна Матичевић

Уметничка ливница Пластика 
Цариградска ��  

Фабрика  жице Глише Јосиповића 
Скендер бегова �� 

Општинска  централа 
Скендер бегова 51

Магацин банке Николе Бошковића 
Јеврејска ��

Фабрика кондиторија Коста Шонда 
Цара Уроша 6�-64 7Солунска �1/Драчка �

Градско саобраћајно предузеће
Кнегиње Љубице �9

Сликарница Народног позоришта
Гундулићев венац 50

Окретница, ложионица и водоторањ 
Главне железничке станице Београд
Булевар војводе Мишоћа �

Државна маркарница 
Булевар војводе Мишића 4�/Руска/ Виктора Игоа �-6

Кућа Ђорђа Вајферта 
Булевар војводе Путника 5

Срболек, фабрика фармацеутских 
производа 
Сарајевска ��-�4

Ковница ад 
Булевар војводе Мишића 45

Трамвајски депо 
Булевар краља Александра 14�

Индустрија мотора Раковица 
Патријарха Димитрија 7-1�

Телеоптик 
Цара Душана 1�9-141

Прва српска фабрика аероплана 
Живојин Рогожарски 
Кнеза Данила ��-�5
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Рифат Куленовић се бави у нас ретком и запостављеном, 
али у свету веома важном облашћу археологије – индустријс-
ком археологијом. Већ више од десет година проучава споме-
нике индустријског наслеђа на тлу Београда и Србије и из те 
области објавио је већи број научних радова.

Куленовић у својој књизи истиче да смисао и циљеви 
проучавања индустријског наслеђа, као и теренски рад и ис-
траживачки стандарди, објашњавају суштину методологије 
индустријске археологије: а је инусријска зао шо роу-
чава соменике инусрије, а археолоија зао шо кориси 
археолошке меое. Аутор већ годинама спроводи интензивна 
и систематска истраживања индустријског наслеђа у Београду 
и Србији. Резултати овог истраживања, изложени делимично 
у његовој књизи, указују на вредности индустријског наслеђа 
као сведочанства о историји материјалне културе, производње 
и инжењерства, у Београду до 1941. године. 

Ова монографија представља пионирски рад на пољу мето-
дологије индустријске археологије, не само у истраживачком, 
археолошком, већ и у музеолошком погледу. У централном 
делу књиге аутор образлаже хронолошки оквир, упућује на ис-
торијске изворе и даје каталошки преглед споменика индуст-
ријског наслеђа на територији Београда изграђених до почетка 
Другог светског рата. Посебно је значајан и драгоцен каталош-
ки преглед споменика индустријског наслеђа у Београду, којим 
аутор сапасава од заборава неке  већ девастиране споменике, 
али указује и на сву сложеност и разноврсност проблематике, 
као и на потребу за правовременом заштитом веома угроженог 
индустријског наслеђа.  

Не само да је то прва књига ове врсте у нас, већ је у питању 
добро конципирана и темељно урађена студија која задире у 
један од најактуелнихјих проблема савремене археологије и 
музеологије. Језгровито и јасно формулисани проблеми истра-
живања и заштите индустријског наслеђа, указивање на путеве 
њихових решења, као и прегледан и богато илустрован каталог, 
учиниће да се ова књига не задржи само у релативном уском 
археолошком и зашиарском кругу, већ ће, без сумње, бити 
незаобилазан приручник приликом различитих културних, ур-
банистичких, туристичких, привредних и других делатности у 
Београду.

Александар Палавестра


