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Карте и планови Београда

Београд спада међу старије европске градове који је кроз векове, чешће него
други, мењао име, етнички састав становника, владајуће религије, владаре и
државе у чијем се саставу налазио. Београђани у разним временима, у
различитим околностима уграђивали су део себе изграђујући свој град различито
а опет често врло слично,на платоу изнад ушћа двеју река.

Ти слојеви су се слагали један преко другог стварајући нешто што би се могло
назвати дух односно карактер града. Посетиоци који долазе у Београд често се
веома позитивно изражавају о препознатљивом духу града.

Сигурно је да анализа карактера, односно духа једног места би захтевала
комплексан социолошко - историјско - културолошки приступ који по свом
садржају превазилази домен пословања Урбанистичког завода и ми бисмо радо
узели учешће у таквом подухвату, али у овом тренутку се ограничавамо да развој
Београда прикажемо кроз карте и планове у периоду од почетка 18-ог века до
2003. године као неку врсту хронологије физичких трансформација града. Ове
карте и планове Урбанистички завод је већ представио кроз календаре за 2007.
и 2008. годину који су, по нашим сазнањима, наишли на добар пријем.

У ситуацији кад Београд постаје све интересантнији домаћим и страним
инвеститорима било би добро препознати и очувати  специфични дух Београда
и будућом изградњом га обогаћивати. 

Кроз карте и планове могуће је пратити како су генерације наших претходника
доживљавале и осмишљавале живот око ушћа двеју река. Ради потпунијег
разумевања градитељских одлука неопходно је, да поновимо, уважити културно
– историјске околности. У уверењу да ће такав прилог следити Урбанистички
завод се одлучио на овај први корак верујући да ће ова публикација помоћи
данашњим Београђанима да се лепше представе свету као и да боље разумеју
себе.

За идеју о настанку ове публикације као и за избор карата и планова дугујемо
захвалност Драгомиру Дику Манојловићу.

Значајан допринос да ова публикација настане дали су и Марта Вукотић Лазар,
Миломир Митровић, Љиљана Станковић као и други службеници Урбанистичког
завода. Ову публикацију сматрамо нашим доприносом обележавању 60 година
планирања у Београду.

Директор
Антоније Антић, дипл. инж. арх.

Maps and Plans of Belgrade

Belgrade is among the oldest of Europe’s cities and, possibly more than others, has
changed its name, ethnic population, major religions, rulers, and the state of which it
formed part. At various points in history and in differing circumstances, the people of
Belgrade incorporated part of themselves into their city, building it up in diverse, yet
similar styles on the plateau above the confluence of two great rivers, the Sava and
the Danube.

These layers accumulated one on top of another, creating something that could be
called the spirit or character of the city. Visitors to Belgrade often refer to its emi-
nently recognisable atmosphere. 

To be sure, analysing the character or spirit of a town is something that calls for a com-
plex social, historical and cultural approach which goes beyond the remit of the city’s
Town Planning Institute and while we would be happy to take part in such a project,
at this moment we would limit ourselves to showing the development of Belgrade
through maps and plans from the early 18th century to the year 2003 as a kind of
chronological guide to the city’s physical transformations. The Town Planning Insti-
tute has already presented these maps and plans in its calendars for 2007 and 2008,
which, according to feedback we have received, enjoyed great popularity.

At a time when Belgrade is becoming increasingly attractive for Serbian and overseas
investors, it would be good to recognise and preserve the spirit of Belgrade and en-
rich it through future construction. With the help of maps and plans, it is possible to
see how previous generations experienced and gave substance to life at this meeting-
point of two rivers. For a better understanding of the decisions of those earlier devel-
opers, we must underline yet again the importance of cultural and historical
circumstances. 

Convinced of the validity of this approach, the Town Planning Institute decided on this
first step, believing that this publication will help the present-day citizens of Belgrade
offer the world a more attractive picture of their city and enable them to better un-
derstand themselves. We are indebted to Dragomir Dika Manojlović for the original
idea behind this publication and for the choice of maps and plans.

We are likewise grateful to Marta Vukotić Lazar, Milomir Mitrović and Ljiljana Stanković,
and other staffers at the Town Planning Institute for their contributions. We consider
this publication our offering to the celebration of the 60th anniversary of town plan-
ning in Belgrade.

Director
Antonije Antić,  B. Sc. Arch.
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БЕОГРАД У МАПАМА И ПЛАНОВИМА ОД XVIII ДО XXI ВЕКА 

Урбанистички завод Београда  је иницирао и реализовао израду едукативних, двојезичних (српско-
енглеских) календара за 2007. и 2008. годину. За сваки месец у години 2007-ој, а сада и у текућој
2008-ој,  сликом и речју, Завод је припремио  и ставио на увид широј јавности старе планове и мапе
Београда, које су у свакодневном животу скривене од очију посматрача и ретко нађу пут до шире
публике.  Почев од мапе капетана Амана из 1721/22. године, преко плана Емилијана Јосимовића из
1867. године, фотографија личности и здања  која су обележила тај период, и  свих Генералних
планова Београда завршно са важећим планом  2021, (2003. године), читалац ће сазнати нове податке
из историје урбанизма модерног Београда.

Картографска одељења архива, музеја, библиотека, специјализованих институција итд., чувају ову
драгоцену грађу,  али обавештења о њима су ретка и зато су ти фондови углавном намењени уско
специјализованим круговима. Свесни чињенице да су карте преносиоци знања, понекад јаснији и
снажнији и од самих историјских списа,  посебно у домену  историје урбанизма и архитектуре,
надлежни у Урбанистичком заводу Београда су се одлучили да подрже израду и штампу данас скоро
заборављеног типа „мерача времена“- едукативног календара, и то  на тему старих мапа и карата
Београда. 

Пошто су Календари краткога века и њихова актуелност пролази са годином коју прате, Урбанистички
завод Београда је одлучио да ова два едукативна календара сачува од заборава, тако што ће их
штампати као посебну публикацију -  Атлас карата.

Приказивањем старих карата на десној – непарној  страни књиге уз све пратеће коментаре,  а потом
постављање истих у  приближној размери на Карту блокова Београда важећег ГП 2021, на левој,
парној страни књиге,  читаоцу је на  популаран начин, предочен  раст и развој Београда од 18. века
до данас.

У првом делу публикације читаоци се упознају са пионирским замислима о планској изградњи Београда
ван Шанца, коју су иницирали Аустријанци, потом о активностима кнеза Милоша на формирању српске
државе, као и о његовим идејама о изградњи геометријски регулисаног новог београдског насеља на
Западном Врачару, и његовом повезивању са центром српског Београда око Саборне цркве, преко
тада трасираних улица Абаџијске и Фишеклијске. Организација планерске службе, законодавство,
израда планске документације и реализација планова, одвијале су се крајње несинхронизовано све до
половине 19. века, када је на иницијативу Емилијана Јосимовића израђен План регулације оног дела
вароши који лежи у шанцу. Насупрот дотадашњем развоју без јасне регулативе, Јосимовић је
дефинисао грађевинско земљиште ограђивањем и геодетским премером блокова намењених изградњи,
а истовремено је и дефинисао уличну мрежу. Овај  план, који је највећим делом реализован, није се
бавио простором изван Шанца, али је уобличио важне потезе као што су : Обилићев венац, Топличин
венац, Кнез Михаилова улица, део Трга републике, Студентски трг итд. 

Други део публикације представља читаоцима најзначајније етапе у расту и развоју  модерног
Београда. Велика остварења модерних урбанистичких концепција везују се за ширење Београда преко
Саве, али и за имена инжењера Ђорђа Павловића Коваљевског и архитекте Николе Добровића.
Генерални урбанистички план из 1950. године је суштински план афирмације великих потеза,
функционализма и тоталних реконструкција, док се  наредни из 1972. године бавио проблемима
организације и функционисања сложеног урбаног система, где је масовном превозу између удаљених
делова града дат посебан значај. План је такође афирмисао и идеју о Централној зони која обухвата
шире подручје главног градског центра на десној и левој обали Саве.  Циљ израде Измене и допуне
генералног урбанистичког плана Београда из 1985. године  је, да се створе неопходни услови за
рационалнију изградњу града, а у складу са реалним материјалним могућностима. Ово је резултирало
сажимањем просторне организације града (повећање густине, нови зонинг плана итд.), као и
редуцираном мрежом примарних саобраћајница у односу на  предлог Плана  из 1972. године.
Последњи у низу планова у публикацији  је важећи Генерални план Београда 2021 (2003), који као
један од битних чинилаца у изградњи урбаног идентитета Београда, истиче мрежу јавних урбаних
простора : тргови, кејови, скверови, паркови, улице, шеталишта итд. 

Редакција



BELGRADE: MAPS AND PLANS FROM THE 18TH – 21ST CENTURY

The Belgrade Town Planning Institute initiated the production of educational bilingual (Serbian-English) cal-
endars  in 2007 and 2008. For each month in 2007 and 2008 the Institute offered the general public a pic-
ture, with accompanying text, of old plans and maps of Belgrade, which would otherwise be hidden from
public view and rarely seen. Starting with the map of Captain Aman from 1721/22, through the 1867 plan
of the city by Emilijan Josimović and photographs of important figures and buildings marking that period,
and all the Master Plans of Belgrade, right up to the current Master Plan of 2021(drawn up in 2003), the
reader will learn new information about the history of how modern Belgrade was planned.

This valuable material is preserved in the cartographic sections of archives, museums, libraries, and other
specialised institutions, but it is rarely accessible to the public, as it principally intended for professionals in
the field.  Fully aware that maps can sometimes transmit knowledge in a clearer and more powerful way than
historical documents, especially in the area of architecture and town planning, the Belgrade Town Planning
Institute decided to go ahead with the production and publication of what is now almost a forgotten method
of “measuring time” – the educational calendar, and to do this through old maps and plans of Belgrade.

As calendars enjoy only a short life and their topicality ends with the year in question, the Belgrade Town
Planning Institute further determined  that these two educational calendars should be rescued from obliv-
ion and issued as a separate publication – the Map Atlas.

By showing old maps on the right, odd-numbered page of the book with the necessary comments, then re-
peating the same maps, approximately equal in size, in the Map of Belgrade Blocks in the 2021 Master Plan
on the left , even-numbered page of the book, this publications offers the reader an attractive view of the
growth and development of Belgrade as a city from the 18th century to the present day.

The first part of the publication describes the pioneering ideas of a planned expansion of Belgrade outside
the confines of the fortress moat, as conceived by the Austrians. This is followed by the activities of Prince
Miloš in founding the Serbian state, his vision of building up a geometrically ordered new Belgrade settle-
ment in West Vračar, and his efforts to link this new settlement to the centre of what had been the Serbian
quarter of Belgrade around Saborna Crkva (the old cathedral) via two already existing streets – Abadžijska
and Fišegđlijska.   The organisation of town planning, legislation, planning documents, and execution of the
plans was done in an extremely haphazard way up to the mid-19th century when Emilijan Josimović decided
to produce his Plan to Regulate the Area in the Moat. In contrast to the previous period, which had not been
clearly regulated, Josimović defined building land by dividing it off and carefully measuring areas intended
for construction. At the same time, he also defined the  network of streets. This plan, which was executed
almost in its entirety, was not concerned with the area outside the moat, but it did give shape to some
major locations : Obiličev Venac, Topličin Venac, Knez Mihailova Street, part of Republic Square, Students’
Square, to name but a few.

The second part of the book informs readers of the most important stages in the development and expan-
sion of Belgrade as we know it today.  The great achievements of modern planning of the city are linked with
extending Belgrade across the Sava river, but also with the names of engineers like Pavlović and Kovaljevski
and architect Nikola Dobrović.  The 1950 Master Plan of Belgrade is basically involved with broad strokes, a
functional approach, and overall reconstruction, while the 1972 Plan concentrated on organising and oper-
ating a complex urban transport system where the transportation of large numbers of people from one end
of the city to the other was a major concern. This Plan also confirmed the idea of a Central Zone, which took
in a broad central area of the city on both banks of the Sava. The idea behind the Changes and Amendments
to the 1985 Master Plan of Belgrade was to create the necessary conditions for a rational expansion of the
city, but within the realistic constraints of financial resources. This resulted in an adjustment to the spatial
organisation of the city (increase in density, new zoning plan, etc) and a reduced network of primary lines
of communication compared with the Draft Plan of 1972. The last of the plans mentioned in the publication
is the 2021 Master Plan of Belgrade dating from 2003 and currently in effect. It is one of the vital factors in
building up Belgrade’s identity as a city and deals with a whole range of public urban spaces: squares, quays,
parks, streets, walkways etc.

Editorial Board



I

MODEL OF THE  MASTER PLAN FOR THE RECONSTRUCTION OF BELGRADE FROM THE MILITARY MUSEUM, VIENNA (Heeresmuseum Wien. Photo: Bildarchiv d.Öst. Nation-
albibliothek). This is an entry for a competition to demonstrate the defensive role of Belgrade as a fortress town. The model was made following the first survey of the Belgrade area
by Captain Aman (1722).

МАКЕТА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ БЕОГРАДА ИЗ БЕЧКОГ ВОЈНОГ МУЗЕЈА (Heeresmuseum Wien. Снимак: Bildarchiv d. Öst. Nationalbibliothek.) Представља
конкурсно решење изражено одбрамбеном улогом Београда, града-тврђаве. Макета је реализована након првог геодетског смимања поручја Београда од стране капетана
Амана (1722.године). 

Карло VI (1685-1740), немачки цар (1711-1740), син Леополда
и отац  Марије Терезије. 

Karl VI (1685-1740), emperor of Germany from 1711 to 1740, son
of  Leopold and Maria Theresa.

Капија Карла VI, изграђена
на  северо-источном бедему
Београдске тврђаве.

The gate of Charles VI built on
the north-east wall of the Bel-
grade  fortress.

1721-1722. 



II

КАПЕТАН АМАН, Мапа једног дела Београдског дистрикта из 1721/22. Ратни архив, Беч Гиб 25. Фотокопија састављених листова смањених пет пута. Премер Београда и со-
кака вршио је капетан Аман уз помоћ официра инжењера-математичара: Андрије Цернића, Фридриха Молтана и Франца Кајзера (Zernitz, Moltan i Keyser).Размера: 1:24.400
CAPTAIN AMAN,  Map of one section of the Belgrade district from 1721/22. War Archives, Vienna, Gib 25. Photocopy consisting of sheets reduced 5 times. The survey of Belgrade and
its streets was done by Captain Aman with the assistance of the  following officers, engineers and mathematicians, Andrija Zernitz, Friedrich  Moltan, and Franz Keyser. Scale 1:24 400.

Мехмед-паша Соколовић (1505? –
1579), велики везир Турске Ца ревине,
пореклом Србин, одведен као дете
(данак у крви) и школован у Једрену.
Велики српски за дужбинар (подизање
манастира, отварање штампарија и об-
нављање Пећке Патријаршије, ка мени
мост на Дрини у Вишеграду...).

Mehmed-Pasha Sokolović (1505? –
1579), grand vizier of the Turkish Empire,
a Serb by origin, taken as a child (blood
tax) and educated in Jedren (Edirne). He
was a great Serbian benefactor who built
monasteries, set up printing presses, re-
constructed the Patriarchate in Peć,and
erected the stone bridge over the Drina in
Višegrad.

Чесма Мехмед – паше Соко ло-
вића у рову испред сред њевеков-
ног Замка, ре кон струкција
некадашњег стања.

The Mehmed-Pasha Sokolović drinking fountain in the moat in
front of the mediaeval fortress, being restored to its former glory.

Развалине безистана Мех-
мед-паше Соколовића у

Београду. Цртеж из 1789. го-
дине, који се чува у 

Нaционалном музеју Будим-
пеште (Т 59)

The remains of the
Mehmed-Pasha Sokolović
bezistan (covered market-

place) in Belgrade. A drawing
from 1789 kept in the National

Museum of Budapest (T 59).

1721-1722. 

Чесма Мехмед –паше Соколо -
вића у Горњем граду  Београд ске
тврђаве (постоји).

The Mehmed-Pasha Sokolović
Drinking Fountainin the upper city
of the Belgrade fortress (still exists
today).



III

КАПЕТАН АМАН, Околина Београда 1721. године, према мапи једног дела Београдског дистрикта капетана Амана и мла-
ђих математичара Андрије Цернића, Фридриха Молтана и Франца Кајзера ((Zernitz, Moltan i Keyser), из Ратног архива у Бечу,
израђена 1721/22. године, коју је приредио карограф и историчар уметности Жељко Шкаламера (GGB XVII/1970). Аманова
мапа за околину Београда је најстарији до сада познати картографски документ крупне размере. Од изузетнога је значаја за
просторно-урбанистичко истраживање Београда. Размера: 1:24.400
CAPTAIN AMAN. Belgrade and its environs in 1721, according to a map of part of the Belgrade district drawn by Captain Aman
and young mathematicians Andrija Zernitz, Friedrich Moltan, and Franz Keyser, from the War Archives in Vienna, compiled in 1721/22,
and undertaken by cartographer and historian Željko Škalamera (GGB XVII/1970). Aman’s map of Belgrade and its environs is the
oldest known large-scale map of its kind. It is of great importance for the spatial and urban planning of Belgrade. Scale 1:24 000.

КАПЕТАН АМАН, Тврђава и варош Бео-
 града.  Исечак са мапе у оригиналној величини
која је служила као подлога за израду предлога
Регулационог плана  Бео градске вароши, твр -
ђаве и града. На исечку са мапе могуће је уо-
чити оријенталну урбанистичку структуру гра да
у којој су тамно уцртане  зна чајне јавне грађе-
вине.
CAPTAIN AMAN. The fortress and town cen-
tre of Belgrade. Part of a map in its original size
which served as a basis for a proposed Regulatory
Plan of the town centre, fortress and town of Bel-
grade. This section of the map shows the Oriental
urban structure of the town with major public
buildings outlined in black.

Јахја-пашина џамија, ра није
Има рет-џамија, а до њеног ру-
ше ња Синџирли џамија.  На
слици: акварел арх. Кон стан -
тина Јовано вића (Д. Ђурић-За -
моло, “Бео град као оријентална
варош под Турцима”, 1521-
1867, Београд 1977) Саг рађена
1548/49. године. Њен ктитор је
био син Јахја-паше Мех мед-
паша Јахјапашић, смедеревски
сан џак бег и личност која је вршила и друге важне функције у Тур-
ском царству. Уцртана као јавна грађевина у исечку са мапе. Не-
стала просецањем Душанове улице око 1890. године.

The Jahja-Pasha mosque, earlier known as the Imaret mosque, and
also, up to its demolition, as the Sindžirli mosque. The picture is a wa-
tercolour drawing by architect Konstantin Jovanović (D. Djurić –Zamolo,
Belgrade as an Oriental town under the Turks, 1521-1867, Belgrade
1977). The mosque was built between 1548 and 1549. Its patron was
the son of Jahja-Pasha, Mehmed-Pasha Jahjapashi, the bey of the
Smederevo sanjak, a notable figure who held other important posts in
the Ottoman Empire.  It is drawn as a public building in a section of the
map. It disappeared when Dušanova Street was cut through the city
around 1890.

Бајракли џамија, саграђена између
1660-1688. године (раније Чокаџи Хаџи-
Алијина џамија). Уцртана као јавна гра-
ђевина у исечку са мапе. Сачувана је и
налази се у Господар-Јевремовој улици
бр. 11 у Београду. (Д. Ђурић-Замоло,
“Београд као орјентална варош под Тур-
цима”, 1521-1867”, Београд 1977.)

The Bajrakli mosque, erected between
1660 and 1688 (and known earlier as the Djokadži Hadji-Alijina mosque).
It is drawn as a public building in a section of the map. It still exists today
and is located at 11, Gospodar Jevremova Street in Belgrade. (D. Djurić-
Zamolo, Belgrade as an Oriental town under the Turks, 1521-1867, Bel-
grade 1977.

Упоредни графички приказ односа главних
елемената на мапи из 1721/22. године и карти
размере 1:25000 из 1931/1946. године на којој
се видно уочавају значајне морфолошко-хидро -
техничке промене токова Саве и Дунава.
A comparative graphic representation of rela-
tions between the main elements on a map from
1721/22 and a map from 1931/1946, scaled at 1:25
000 showing important morphological and hydro-en-
gineering changes in the course of the Sava and
Danube rivers.

Бајракли џамија - данас.
The Bajrakli mosque - today.

1721-1722. 
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Пројекат Николе Доксата де Мореза (Nicol Doksat de Morez,1682-1738) за нова утврђења Београда, око 1725. године (план БЛЛ сиг. ХЈ 35). Картографску подлогу пред-
ставља снимак постојећег стања из 1723. године, који је урадио ађутант Евгенија Савојског, капетан Аман, са сарадницима. План за тоталну реконструкцију оријенталног ше-
хера у барокни град-тврђаву, са најсавременијом европском фортификацијом, што је подразумевало усавршавање метода изградње бастионих траса француског архитекте
Себастијана Вобана, чиме је град-тврђаву учинио неосвојивом. (М. Поповић, Београдска тврђава, Београд 2006.)
A design by Nicolas Doxat de Démoret (1682-1738) for a new Belgrade fortress, dated around 1725 (plan BLL. sig. HJ 35). The basis of the map is a view of the city as it was in
1723 executed by the adjutant to Eugene of Savoy, Captain Aman with his associates. This is a plan for the complete reconstruction of the Oriental township turning it into a Baroque
citadel, with state-of-the-art European fortifications, which meant perfecting the method of constructing rows of  ramparts of French architect Sébastian de Vauban, which in turn ren-
dered this city fortress impregnable. (M. Popović, The Belgrade Fortress, Belgrade 2006).

Евгеније Савојски (Franz Eugen
Prinz von Savoyen 1633-1736) ау-
стријски војсковођа и дипломата. У
доњем левом углу слике, испод ис-
пружене руке Евгенија Савојског
верно је приказано тадашње стање
Бео градске тврђаве и града.
Eugene of Savoy (Franz Eugen,
Prince of Savoy 1633-1736), Austrian
military leader and diplomat. In the
bottom left corner of the picture, below
the extended hand of Eugene of Savoy,
there is a faithful representation of
Belgrade and its fortress at the time.

Велики «римски» бунар у Горњем
граду, основа и пресек. Налази се у не-
по средној близини Горњоградске за-
падне капије. Изградња је започета,
претпоставља се 1723. године, а окон-
 чана тек 1731. године. Представља врло
важан инфраструктурни објекат тврђаве.
У целини је очуван.
The great “Roman” well in the upper
part of the town – its ground plan and
cross-section. It is sited adjacent to the

upper town’s west gate. It is supposed that construction began in 1723,
but it was not completed until 1731. It is a very important constitutive
element of the fortress and has been preserved in its entirety.

Упоредни приказ положаја
куће бр. 10 у Улици Цара Ду-
шана у блоку, изграђене у пе-
риоду од 1723-1727. године. Из
1727. (дебља линија) и из 1980.
године (тања линија).
A comparative graphic repre-
sentation of the position of the
tower at 10, Dušanova Street,
which was erected from 1723-
1727. The drawing shows the
tower in 1727 (thick line) and in
1980 (thin line). 

Кућа бр. 10 у Улици Цара Душана, рекон -
струкција првобитног изгледа главне (ба-
рокне) фасаде. Кућа се налази да десној
страни улице, на регулацији која је једина са-
чувана из доба Доксатове барокне рекон-
струкције града, и једина је до данас са  -
чувана, од седам кућа  тада изграђеног «тип-
ског низа», у немачком делу града.
The house at 10, Dušanova Street. A recon-
struction of the original main (Baroque) façade.

The tower is located on the right side of the street and is the only struc-
ture to remain from the time of Doxat’s Baroque reconstruction of the
town. It is also the single survivor of the seven towers built in a “stan-
dard row” in the German part of the town.

1723-1740. 
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Утврђења Београда 1739. године (план KVW sig. H III d 1414). Радови на реконструкцији Београдске тврђаве, према Доксатовим пројектним замислима, започети су јуна
1723. године, а завршени су у јулу 1736. године.  План из 1739. године садржи свеукупну реализацију како утврђења, тако и јавних грађевина, унутар тврђаве и вароши.(М.
Поповић,Београдска тврђава, Београд 2006.)
The Belgrade fortifications from 1739 (plan KVW sig. H III d 1414). Work on the reconstruction of the Belgrade fortress to Doxat’s designs commenced in June 1723 and were fin-
ished in July 1736. The 1739 plan encompasses the entire project, both the fortifications and public buildings inside the fortress and town within it. (M. Popović, The Belgrade Fortress,
Belgrade 2006).

У периоду 1720-1721. године,
пре усвојеног Доксатовог решења
из 1723. године, започета је из-
 град ња спољње бастионе трасе са
Дунавске и са Савске стране, пре -
ма пројекту мајора Сулија (Бавар-
ска државна библиотека, Минхен,
Мапп.XVII 80 г). Радови су 1722.
године прекинути и план није реа-
лизован.

In the period 1720-1721, before Doxat’s 1723 designs were ac-
cepted, work began on constructing outer rows of ramparts on the side
of the fortress facing the Danube and the Sava.  This was done follow-
ing a design by Major Sulli (Bavarian State Library, Munich, Mapp. XVII
80 g). Work was interrupted in 1722 and never completed.

План вароши Београда са ва-
 рошком фортификацијом у из-
градњи, из 1727. године. На
плану је могуће јасно уочити три
спољње фортификацијске гра нице
и то: спољњом танком линијом је
обележена Турска фор тифика ци -
она линија (палисаде и шанац) из
времена аустријске опсаде Бео-
града; са Дунавске и Савске стра -

не могуће је уочити започету и нерализовану Сулијеву спољњу
фортификацију и од Дунава до Саве, Доксатову реализовану фор-
тификацију. У склопу плана могуће је уочити и низ јавних грађевина
(Касарна Александра Витенбершког, Пивару на Дорћолу, низ од 7
стамбених зграда у Немачком делу вароши итд.).

Plan of the town of Belgrade with its fortifications under con-
struction from 1727. The plan clearly shows the three outer fortifi-
cation limits. A thin outer line marks the Turkish fortification line
(palisades and moat) from the time of the Austrian siege of Belgrade.
Then, from the Danube and Sava side, it is possible to see Sulli’s outer
line of fortifications, begun but never finished. And finally, we can see
Doxat’s fortification on the Danube and Sava side. The plan likewise in-
cludes a series of public buildings (the Alexander of Würtemberg bar-
racks, the brewery located in the Dorćol area, and a row of 7 residential
buildings in the German section of the town).

Београд 1739. године, после
барокне реконструкције под ау-
стриј ском влашћу. Карту је при-
редио карограф и историчар
уметности Жељко Шкаламера
(Урбанизам Београда 22/ 1973).

Belgrade in 1739, after the
Baroque reconstruction by the
Austrian authorities. This map is
the work of cartographer and his-
torian Željko Škalamera (Town
Planning in Belgrade 22/ 1973).

1723-1740.
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БЕОГРАДСКИ МИР - ПЛАН РУШЕЊА. План Београдске тврђаве са варошком фортификацијом и значајним објектима (Grund-Riss der rassirten Stadt Belgrad mit der auss-
wechslungs Ceremonie dess Röm. Kaisserl. und Turckischen Gross Bottsch afft ers, anno 1740. a 10 juny), 10. јун 1740. године (Музеј града Београда, It 333). По одредбама
мировног уговора склоп љеног у Београду 18.09.1739. године, требало је да се поруше сва утврђења и грађевине које су подигли Аустријанци. И поред опирања Турака
највећи део је порушен, али су трагови још дуго ос тали, као нпр. у варошком шанцу, који је постојао све до друге половине 19. века (Ж. Шкаламера, УБ 22/1973).

BELGRADE PEACE TREATY - DEMOLITION PLAN. Plan of the Belgrade fortress with the town fortifications and important buildings (Grundriss der rassirten Stadt Belgrad mit
der ausswechslungs Ceremonie dess Röm. Kaisserl. und Turckischen Gross Bottsch afft ers, anno 1740. a 10 juny), from 10 June 1740 (Belgrade City Museum, It 333). The pro-
visions of the peace treaty concluded in Belgrade on 18 September 1739 envisaged demolition of all the fortifications and buildings put up by the Austrians. Despite opposition
from the Turks, some of these were indeed pulled down, but traces remained long afterwards, as for example in the town moat, which survived right up to the second half of the
19th century (Ž. Škalamera, UB 22/1973).

Александрова касарна сагра ђена 1726. године. Фелдмаршал и
принц Карло Александар Виртембершки (Царл Алеxандер оф Wüрт -
емберг), био је први пред седник Београдске администрације, која је
обављала по ли тич ке, војне, финансијске (коморне) и провин-
цијалне послове. Ње гово постављење 7.септембра 1720. го ди не
обележава почетак грађанске управе у “краљевини Србији”. По
одредбама мировног уговора склопљеног у Београду 18. 09. 1739.
године, као јавна грађевина од стратешке важности, до темеља је
срушена након повлачења Аустријанаца. – Цртеж из Спаровог Ат-
ласа, из 1738. године. Никола Франсоа де Спар, сликар Карла Ло-
тариншког, који је боравио у Београду 1738. и 1739. године и
снимио га под разним угловима. Спаров Атлас је завршен 1751. го-
дине.

The Alexander barracks, built in 1726. Field marshal and prince
Karl Alexander of Würtemberg was the first president of the Belgrade
administration and he discharged political, military, financial (chamber
of commerce) and provincial duties. His appointment, on 7 September
1720, is regarded as the beginning of civil administration in the “King-
dom of Serbia”. Under the terms of the peace treaty concluded in Bel-
grade on 18 September 1739, the barracks - a public building of vital
significance - were completely demolished following the Austrian with-
drawal – a drawing from the Spar  (Nicola François de Spar) atlas dated
1738, the work of artist Karl of Lotharingia, who visited Belgrade in
1738 and 1739 drew it from different angles. Spar’s Atlas was com-
pleted in 1751.

План језуитског ком-
плекса са делом габа-
рита Војне апо теке
(Пи ринчане) из 1733.
године. План из комор -
ног архива у Бечу,
(Рб.94). По од ред бама
ми ровног

уго вора скло пљеног у Београду 18.09.1739. године, све сакралне
грађевине из доба барокне реконструкције су срушене, а самим тим
и језуитски комплекс, као грађевина од изузетног значаја.

Plan of the Jesuit complex with part of the Military Apothecary’s
shop (Pirinčane) from 1733. Plan from the chamber of commerce
archives in Vienna, (Rb.94). Under the terms of the 1739 Belgrade
peace treaty, all sacral buildings from the time of the Baroque recon-
struction were pulled down, and these included the Jesuit complex, a
building of great significance.

Детаљни пројекат рекон струк ције
дела подручја данашње Кнез Михајлове
улице из 1723. године.
A detailed reconstruction design for
part of the area, today Knez Mihailova
Street, dating from 1723.

1723-1740.
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Штокелојев план (Stockely) из 1789.године. (Ратни архив, Беч, KAW H III е 3163). План је оригинална аутографија инжењера-капетана Штокелоја. Представља до данас
најбољи и најверодостојнији картографски извор. Геодетска тачност плана је идентична са оном на Јосимовићевом плану из 1867. године, насталог сни мањем. Ситуациони
план тврђаве и вароши Београда, приказује најбољу до сада познату, тачну и детаљну физичку структуру вароши са појединачним кућама. План је заснован на премеру,
тако да се положај зграда и детаља, први пут, може упоредити са каснијим плановима. Размера: 1:7200.

The Stockely plan of 1789 (War Archives, Vienna, KAW H III e 3163). This plan was originally produced by engineer Captain Stockely. Even today it is considered the best and
most reliable cartographic source. The precision of the plan’s measurements is identical to that in Josimović’s plan of 1867, and was the result of measurement. The site plan of the
fortress and the town of Belgrade offered the best picture up to that time of the familiar detailed physical structure of the town and its individual towers. The plan was based on ac-
tual measurement, so the position of the buildings and other details could, for the first time, be compared with later plans. The scale is 1:7,200.

Београд у другој половини 18. века (1740-
1780). Карту је приредио картограф и историчар
уметности Жељко Шкаламера (Историја Београда
књ. I, 1974.).
Belgrade in the second half of the 18th cen-
tury (1740-1780). This map was drawn by cartog-
rapher and historian Željko Škalamera (History of
Belgrade, vol.1, 1974).

Гидеон Ернст Лаудон (1717-1790), ау-
стријски фелдмаршал. Заузео Београд
9.10.1789. године.

Gideon Ernst Laudon (1717-1790), the
Austrian field marshal who captured Bel-
grade on 9 October 1789.

Сахат-капија и кула грађене су у 18.
веку и наслањају се на средњевековни
зид Горњег града. Осмоугаона барокна
кула има сат по коме су и капија и кула
добиле име. Сахат капија има казамате
за смештај страже, оружја и разног дру-
гог војног материјала.

The Sahat-Kapija and tower were built
in the 18th century and are located right
up against the mediaeval wall of the upper
town. The octagonal Baroque tower has a
clock, which is how the gate and tower got
the name. The Sahat-Kapija has case-
mates used to accommodate sentries,
weapons and other military material.

Оригинални детаљни “инжињерски” план Београдске твр ђа -
ве који је рађен за потребе њене модернизације, са детаљним при-
казом свих објеката и утврђења у више хоризонталних пре сека. На
плану се уочава, поред затворене барокне капије, новоотворена
Сахат- капија са косим мостовским прилазом, који и данас постоји.
(KAW G I b 40-3, 50-1) Размера 1 : 810

An original detailed “engi-
neer’s ” plan of the Bel-
grade fortress made for the
purpose of its modernisation.
The plan shows in detail all
the buildings and the fortifi-
cations themselves in a se-
ries of horizontal cross-
-sec tions. Also visible from
the plan, apart from the
closed Baroque gates, is the
newly-opened Sahat-Kapija
(Clock Gate) with a diagonal

access bridge which exists to this day. (KAW G I b 40-3, 50-1).
Scale 1: 810.

1740-1790.
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План Београд 1815-1830. године, из радио Радоје Дединац (1880-1913). Прилог уз књигу Јоакима Вујића «Путешествије по Србији». Београд је до Другог српског устанка
био сведен на границе Вароши у шанцу. После тога, 1830-их година Београд се шири, али не као варош него као предграђа: Савамала и Палилула, на месту порушених не-
када плански изграђених барокних насеља: Доње српске вароши и немачке вароши «Карлштат». У оквиру вароши јасна је подела на претежно Српски и претежно Турски део
вароши, као и на Београдску тврђаву коју је држао Турски војни гарнизон. Српски део вароши се формирао око старе цркве Св. Арханђела Михаила и првобитног Конака кнеза
Милоша где ће касније бити изграђени Конак књегиње Љубице и данашња Саборна црква. Размера 1: 12000
A plan of Belgrade 1815-1830 compiled by Radoje Dedinac (1880-1913). This was an addition to the book by Joakim Vujić Travelling Through Serbia. Up to the Second Serbian
Uprising, Belgrade was reduced to the boundaries of the town in the moat. Later, in the 1830s, Belgrade started to expand, but not as a town, more its suburbs: Savamala and Palilula,
where the now demolished planned Baroque  settlements  had once stood: the lower Serbian township and the German Karlstadt township.Within the town there was a clear division
between the  predominantly Serbian and predominantly Turkish parts, besides the fortress which was maintained as a Turkish military garrison. The Serbian part of the town grew up
around the Church of Sv. Arhandjela Mihailo (St.Michael the Archangel) and the original lodge of Prince Miloš, later to become the lodge of Princess Ljubica with today’s Saborna Crkva
(Cathedral). Scale 1:12,000.

Хаџи-Никола Живковић (1792, Воден, Грчка
-1870, Београд). Према данас познатим чиње -
ницама представља првог квалификованог
неимара, обновљене Србије кнеза Милоша Об-
 ре новића.

Hadži-Nikola Živković (b. 1792, Voden, Greece
– d. 1870, Belgrade). From what we know today,
he was the first qualified builder in the new Ser-
bia under Prince Miloš Obrenović.

Хаџи-Никола Живковић, Конак књегиње
Љубице-Нови конак (Princess Ljubica), Кнеза
Симе Марковића бр. 8 (Објављено: Illustra-
tion Paris, 24.6.1876., стр. 412)
Hadži-Nikola Živković, the Lodge of Princess
Ljubica at 8, Kneza Sime Markovića Street
(published in: Illustration, Paris, 24 June 1876,
p. 412).

Конак књеги ње 
Љу  бице (период
изградње 1829- 1831.
го дине) је први ре-
 презентативни обје -
кат изграђен у
та     дашњ ем центру
срп ског дела ва-

роши, на улазном потезу иза Варош капије. Зграда представља пре-
лазни тип грађевине од оријенталне према западно-европској
архитектури.

The Lodge of Princess Ljubica (period of construction:1829-1831).
This was the first  representative structure erected in the then centre
of the Serbian part of the town, starting behind Varoš kapija (Town
Gate). It is a building showing the transition from the Oriental to the
Western European architectural style.

Књегиња Љу-
бица (1788-
1843), жена
кнеза Милоша
Обреновића.

Princess Lju-
bica, (1788-
1843), wife of
Prince Miloš
Obrenović..

Кнез Милош Об-
реновић (1780-
1860), кнез
Србије 1815-39)
и (1858-60).

Prince Miloš
Obrenović (1780-
1860), Prince of
Serbia (1815-1839
and 1858-1860).

Стамбол капија се налазила на месту нека-
дашње барконе капије тзв. Александрове ка-
пије (Karl Alexander of Würtemberg) на
југоисточном утврђењу Шанца, то јест на глав-
ном улазу у варош из правца Цариградског
друма.

Stambol-Kapija (Constantinople Gate) used to
be located on the site of the Baroque gate named Alexander (after Karl
Alexander of Würtemberg). It stands south-east of the fortress moat,
in other words, at the main entrance to the town from the Imperial
Road.

1815-1867.
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Фран Јанке, План за регулацију Теразија, простор око Батал-џамије и Ташмајдана, 1842. године. Ово је најзначајнији Јанкеов план међу пет сачуваних које је он
потписао и који се чувају у Архиву Србије (АС, МУДС-П-560/842). Ситуација очигледно представља извод из првог српског урбанистичког плана геометријски правилно зас-
новане нове вароши, са државним центром у Савамали и на Западном Врачару (Ж. Шкаламера, УБ 26/1974).
Franz Janke, Plan for the Regulation of Terazije, the area around the Batal Mosque and Tašmajdan, 1842. This is the most important of Janke’s 5 signed plans which have
been preserved and which are housed in the Serbian Archives (AS, MUDS-P-560/842). It clearly represents an extract from the first Serbian urban plan. It is geometrically precise and
is based on the new town with its administrative centre in Savamala and West Vračar (Ž. Škalamera, UB 26/1974).

Регулација Јанкеовог плана према
ранијем стању (приредио архитекта
Владимир Мацура у: Чаршија и градски
центар, Ниш, Крагујевац, 1984.). Прек -
лоп љени приказ Београда. Испре ки -
даном линијом дат је положај «Циганке»
(остаци Доње српске ва роши), а пуном
линијом план Франца Јанкеа.
The regulation of Janke’s plan vis-à-vis
the earlier status was done by architect
Vladimir Macura in “The Town and its Cen-
tre, Niš, Kragujevac, 1984. A comparative
view of Belgrade, where the dotted line
represents the position of the “Ciganka” or
gypsy settlement (the remains of the
lower Serbian town), and the unbroken
line Franz Janke’s plan.

Изглед Улице Милоша Великог, најрепрезентативнијег уличног
по теза Београда, према «Мостару», издање Љ. Палера, 1928. го-
дине, више од 6 деценија након израде Јанке-овог Плана.
A view of Kneza Miloša Street, the largest street in Belgrade, look-
ing towards the “Mostar” flyover, published by Lj. Paler in 1928, that is,
more than 60 years after the Janke plan.

Батал-џамија (раније Ејнехан-бе-
гова џамија). Саградио је 1585. го-
дине дугогодишњи београдски назор
Ејнеханбег. После аустријских ру-
шења, џамија је обновљена, након
поновног доласка Турака тек 1766.
године и од тада се помиње као
Батал-џамија. Џамија је била један од значајних урбанистичко-ви-
зуелних репера Београда. Присутна у свим плановима, до њеног по-
тпуног рушења 18. маја 1869. године. (Цртеж Ф. Каница, око 1860.
године објављен у књизи: Београд у XIX веку, BGB , 254.)

The Batal mosque (earlier known as the Ejnehan Bey Mosque). This
was built in 1585 by the long-standing Belgrade administrator Ejnehan
Bey. After being demolished by the Austrians the mosque was rebuilt
when the Turks returned in 1766 after which it was referred to as the
Batal mosque. This was one of the town’s visual landmarks. It figured
in all town plans until it was completely destroyed on 18 May, 1869.
(Drawing by F. Kanitz, c. 1860, in the book: Belgrade in the 19th Cen-
tury, BGB, 254).

Словак Франц Јанке, инжењер грађевинске струке, дошао је у
Београд из Беча 1834. године, по препоруци Цветка Рајовића
начелника Управе града Београда. Постао је први «правителствени
инџинир» при «Попечитељству внутрених дела» где је провео 9
година, до 1843. године. Осим архитектонским пословима Јанке
се бавио и грађевинским и урбанистичким. Радио је на
просецању улица, уређењу Савског пристаништа, изградњи
насипа и мостова.
Slovak Franz Janke, a civil engineer, came to Belgrade from Vi-
enna in 1834, upon the recommendation of Cvetko Rajović, head of
the Belgrade administration. He became the first “construction engi-
neer” at the “Department of Internal Works”, where he spent 9 years
up to 1843. Apart from architectural design, Janke was also engaged
in construction and town-planning work. He was involved in cutting
roads, designing and constructing the Sava port, and building em-
bankments and bridges.

Црква Св. Марка се налазила поред дана-
шње истоимене цркве на Ташмајдану. Након
што је кнез Милош издао заповест да се
гробље испред Варош капије према Зеленом
венцу измести на Ташмајдан (1828-1886, а
одатле на Ново гробље) одлучено је да се ту
и подигне црква светог Марка (1832-35).
Црква је срушена је 1941. године.

The Church of Sv. Marko (St. Mark) was located beside the present-
day church of the same name at Tašmajdan. After Prince Miloš ordered
the graveyard in front of the Varoš Kapija (Town Gate) towards Zeleni
Venac to be moved to Tašmajdan (1826-1886, and thence to Novo
Groblje (New Cemetery), it was decided that the Church of  Sv. Marko
should also be erected there (1832-1835). The church was pulled down
in 1941.

1815-1867.
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Франц Јанке, Регулација нових улица око Саборне цркве, 1841. година (Архив Србије, Sign. AS. MPs, F, II, P 42/1841.). План околине Саборне цркве, без наслова из 1841.
године рађен је као детаљни геодетски план простора око будућег Лицеја и прилог уз акт за његову изградњу. Приказане су Саборна црква и мала помоћна црква, Богословија
и околне зграде. Уочава се један од покушаја увођења праволинијске регулације. Нова улица – означена ћириличним «а» и «б» треба да постане замена за уске и искривљене
сокаке.
Franz Janke, Regulation of the New Streets around , Saborna Crkva (Cathedral), 1841, Serbian Archives, Sign. AS MPs, F, II, P 42/1841). A plan for the surroundings of Saborna
Crkva, untitled, from 1841 was compiled as a detailed survey of the space around the future Lycée and a contribution to the legal document on construction. Shown here are Saborna
Crkva and the small chapel, the Seminary and ancillary buildings. This is one of the attempts to introduce streets designed in straight lines. The new street, marked with the Cyrillic let-
ters “a” and “b” was supposed to replace the previous series of narrow, curving streets.

Франц Јанке, План у коме је сокак уведен од Теразија ка
Пивари (Балканска улица), 1842. година (Архив Србије, СИГН.
АС, МУД-П, V, 54/42). План предлаже да се преко Теразија пут
споји са путем који води у касарну, заправо пресече према Фи-
шегџијској улици (сокаку до Касарне), међутим тај предлог
није усвојен.
The Franz Janke, Plan in which a narrow street is drawn
leading from Terazije to the brewery in Balkanska Street,
1842), Serbian Archives, SIGN. AS. MUD-P, V- 54/42). The plan
proposes that there should be a road over Terazije which would
connect up with the road leading to the barracks. It would, in fact,
cut across this road towards Fišegdžijska Street (the road leading
to the barracks). However, this proposal was rejected.

Цветко Рајовић (1793,
село Вуковић, код Тре-
биња, Херцеговина -1873,
Београд), управитељ ва-
роши Београда, полити-
чар.

Cvetko Rajović (b. 1793 in
Vuković village near Tre-
binje, Herzegovina – d.
1873 Belgrade), politician,
chief administrator for the
town of Belgrade.

Зграда старе Реалке, Узун Миркова 14. Грађена од 1836-1837. го-
дине по плановима «државног инџилира» Франца Јанкеа у стилу
клацисизма. Представља прву стамбену зграду Београда сазидану
под утицајем запада. Зграду је подигао Цветко Рајовић, тадашњи
управитељ вароши београдске, за своју приватну резиденцију. Кас-
није је зграда добила јавну намену, па је у њој била смештена Бео-
градска реалка, а данас је ту Педагошки музеј.

The building of the old Lycée at 14, Uzun Mirkova Street, built 1836-
1837 to plans by “state engineer” Franz Janke in the Classical style.
This was the first residential building put up in Belgrade that exhibited
a Western influence. It was built by Cvetko Rajović, then Belgrade town
administrator, as his private residence. Later, the building entered the
public domain and it was used to house the Belgrade Lycée. Today it ac-
commodates the Pegagogical Museum.
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Франц Јанке, Регулација пута за Касарну, 1840. го-
дине (Милорад Џелебџић, Заоставштина у Заводу за за-
штиту споменика културе града Београда).  Ситуациони
план из 1840. године који указује на планску делатност и
ширење Српског Београда у првој половини 19. века. Пред-
стављен је део Зеленог венца до Велике пиваре. Четрдесе-
тих година 19. века на месту простирања Зеленог венца
била је једна велика бара, која се прелазила чуном са јед-
ног краја на други према потреби. Пробијањем улице «Пут
за Касарну» требало је спојити Улицу кнеза Милоша и Зе-
лени венац. Део Улице кнеза Милоша до Балканске улице
био је изведен. Од Балканске улице скреће под углом, од-
ступајући од планираног правца, избегавајући постојећу
бару и избија у Призренску улицу. Ново просечена улица,
коју су населили богатији Срби-трговци и занатлије из Бео-
градске вароши,  звала се Абаџијска улица (Краљице Ната-
лије, Народног фронта) тј. Абаџијска чаршија. 

Franz Janke, Regulation of the road leading to the bar-
racks, 1840 (Milorad Dželebdžić Endowment in the Belgrade
Institute for the Protection of Cultural Monuments). A site plan
from 1840 which shows plans to expand Serbian Belgrade in
the first half of the 19th century. The plan covers a part of Ze-
leni Venac extending as far as the great brewery. In the 1840s,
where Zeleni Venac it today there was a large pond, which was
crossed by punt from end to end as required. By cutting through
the “Road to the Barracks” street it would be possible to link
Zeleni Venac to Kneza Miloša Street. The section of the street
from Kneza Miloša to Balkanska Street was indeed finished.
From Balkanska Street, the road turned off at an angle, con-
trary to the plan, to avoid the pond, and ended up in Prizren-
ska Street. The newly-cut street was immediately taken over
by rich Serbian merchants and craftsmen from the Belgrade
township, was named Abadžijska Street (today the streets of
Kraljica Natalija and Narodni Front), and was referred to as the
Abadžijska Quarter.

Франц Јанке, Регулација пута за Касарну, 1841. го-
дине (Архив Србије, Сигн. АС, МУД-П, В, 65/41).  Варијанта
«Пута за Касарну» која није остварена, из разлога што је
било немогуће избећи велику јаругу и бару, чиме се инди-
ректно остварила веза са постојећим На челствима. Касније
је бара насута и на том простору је 50-их година 19. века
почела изградња Народног позоришта, од које се убрзо оду-
стало.

Franz Janke, Regulation of the road to the barracks,
1841 (Serbian Archives, Sign. AS, MUD-P, V. 65/41). This vari-
ation on the “road to the barracks” theme did not come to
fruition because it was impossible to avoid a large ditch and
the pond, but it did result in an indirect link with the existing
administrations. The pond was later filled in and in its place,
during the 1850s construction started on the National Theatre,
though this was soon abandoned.

Франц Јанке, Ђумрукана, Царинарница. Налазила се у Кара-
ђорђевој улици бр. 17 и сматра се првом јавном грађевином у Бео-
граду која је зидана по западним стилским схватањима. Зграда је
током Другог светског рата делимично оштећена, а након рата и то-
тално срушена. Скица основе приземља је сачувана (Објављено у :
Колариц, Класицизам код Срба, 2, 1966, стр. 234-235.). Саграђена
је 1835. године, као једноспратница, од тесаног камена и опеке.
Фасада приземља је била решена аркадама, које је образовало 11
полукружних лукова, који су лежали на стубцима квадратног пре-
сека. Спрат је имао 17 прозора од којих је средњи био наглашен
балконом и у прво време троугластом забатом у крову. У једном од
«магацина» у приземљу одржана је 1841. године прва позоришна
представа у Београду.

Franz Janke, Đumrukana, the Customs House. This was located at
17, Karadjordjeva Street and regarded as the first public building in Bel-
grade to be built in the Western style. It was partially damaged during
the Second World War and totally demolished after it. A sketch for the
plan of the ground floor has been preserved (Published in: Kolarić, Clas-
sicism among the Serbs, 2, 1966, pp.234-235). It was erected in 1835
as a single-storey building and made of dressed stone and brick. The
ground floor façade boasted an arcade consisting of 11 semi-circular
arches linked by square columns. There were 17 windows, of which the
central windows looked out onto a balcony, and the roof originally in-
corporated a triangular gable. One of the “stores” on the ground floor
saw the first theatrical performance in Belgrade – in 1841.
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Кенигов план (Gustav König), Бечки ратни архив, 1854. године (КАW, Г 1 б 53). До сада једини познати прегледни план Београда из половине XIX века. План је на ос-
нову опажања израдио аустријски капетан Густав Кениг у размери 1 : 14.600. Постоји и размера 1:28.800 (КАW Г I-б 53). То је једини до сада познати план који потпуно, мада
уопштено, приказује ситуацију Београда после извршених планских проширења.
The König plan, Gustav König, War Archives, Vienna, 1854 (KAW. G 1, b 53). Up to now, this is the only notable survey plan of Belgrade from the second half of the 19th cen-
tury. It was compiled on the basis of his observations by Austrian Captain Gustav König on a scale of 1:14 600. It also exists on a scale of 1: 28 800 (KAW G 1-b 53). To date, it is the
sole plan that gives a complete, albeit general, view of Belgrade following a series of planned developments.

Стојан Симић (Бољевци, Срем, 1797- Бео-
град, 1852) био је политичар, трговац, го-
ворник и уставобранитељ. Подигао је себи
кућу тзв. Симићево здање, далеко од ва-
роши на пољани иза Теразија на тзв. Сими-
ћевом мајуру, 1840-41. године. Кућа се
налазила између данашњег Старог и новог
двора.

Stojan Simić (b. Boljevci, Srem, 1797- Bel-
grade 1852) was a merchant, orator, and ad-
vocate of constitutionalism. He built the Simić building for himself, far
from the town centre, on a grassy clearing behind Terazije on the so-
called Simić estate in 1840-1841. The house was located between the
old and new royal palaces.

Јан Неволе (Виска, Чехословачака, 1812 –
Свободне Хамри, Чехословачка, 1903). По
препоруци др Јанка Шафарика крајем 1845.
године долази у Србију, са задатком да ру-
ководи изградњом на целој територији
Србије. Постао је «главни инџинир Оде-
 љења грађевина Попецителства внутрених
дела» и на том полажају је остао више од
10 година. Због династичких промена 1858.
године напушта државну службу и прихвата
се пројекта и изградње Капетан Мишиног
здања у Београду.

Jan Nevole (b. Viska, Bohemia, 1812- d. Svobodne Hamri, Czechoslo-
vakia, 1903). On the recommendation of  Dr Janko Šafarik he came to
Serbia in late 1845, tasked with supervising construction throughout
Serbia. He became “chief engineer of the Department for Interior
Works“ and remained at this post for more than 10 years. Due to the
dynastic changes of 1858 he left the state service and took on the de-
sign and construction of the Kapetan Miša Foundation in Belgrade.

Кућа Стојана Симића у Београду (касније Кнежев
двор или Стари двор), 1840-41. године. Литографија К.
Квицова, 1856. године.
The house of Stojan Simić in Belgrade, later known as
the Prince’s Palace or the Old Palace, a lithograph by K. Kvi-
cov from 1856.

Стари краљевски двор. Десно – Двор кнеза
Александра Карађорђевића, раније Симићево здање
саграђен 1840/41. године, а порушен 1904. године, јер
је подсећало на Мајски преврат 1903. године.
The old Royal Palace. Right – the palace of Prince Alek-
sandar Karadjordjević, Hitherto the Simić residence, built
in 1840/41 and demolished in 1904 because it recalled the
May revolution of 1903.

Капетан Мишино здање, Студентски трг бр. 1
(Снимио А. Јовановић, око 1865. године, МГБ, Ур,
14242). Здање је најлепша и највећа палата у Србији
своје епохе окренута према празном простору будућег
трга. Има приземље и два спрата. Према сведочењу К.
Јиричека градња је трајала пет година, од 1858. до
1863. године. Као помоћник на овој згради радио је
архитекта Коста Шрепловић. Архитектура фасаде је
еклектична, са доминантним мотивима немачког роман -
тизма прве половине 19. века и ране ренесансе северне
Италије.
The Kapetan Miša Foundation, 1 Studentski Trg (pho-
tographed by A. Jovanović, around 1865, MBG, Ur, 14242).
This was the biggest and loveliest palace of its type in Ser-
bia at the time and faced the empty space of the future
square. It is a two-storey edifice and according to K. Jir-
ička, its construction  lasted 5 years, 1858-1863.  Architect
Kosta Šreplović assisted in its erection. Its façade is eclec-
tic in style with dominating motifs from the German Ro-
mantic movement  of the first half of the 19th century and
the early Renaissance of northern Italy.

Миша Анастасијевић (Пореч, Србија,
1803 - Букурешт, Румунија, 1885), велики
добротвор и трговац. Године 1863. пок -
лонио је «свом отачеству» данашњу
зграду Ректората Универзитета у Бео-
граду, због чега се и назива Капетан Ми-
шино здање. 

Miša Anastasijević (b. Poreč, Serbia,
1803- d. Bucharest, Rumania, 1885), a
great benefactor and successful merchant.
In 1863, he presented “his homeland“ with
the present building of the Belgrade Uni-
versity Rectorate, which is why it is also
called the Kapetan Miša Foundation.

1815-1867.




