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ИСТОРИЈСКИ, ДРУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ У БЕОГРАДУ ДО 1914. ГОДИНЕ1

АПСТРАКТ: У тексту је реч о историјском, друштвеном и економском развоју Карађорђе-
ве улице у Београду до 1914. године. Аутор указује на утицај кнеза Милоша на формирање 
савске вароши и изградњу Карађорђеве улице као централне трговачке зоне града. Упо-
редо са трговином, крајем XIX и почетком XX века развијао се друштвени и културни 
живот Београда, па је Карађорђева улица, осим пословних, имала садржаје везане за ка-
фане и хотеле у којима су гостовале стране певачке и свирачке трупе, а извођене су и 
позори шне представе и балови. Указано је и на значај познатих трговаца, задужбинара 
и  акционарског друштва за банкарске и послове осигурања, чијом је делатношћу, као и 
ангажовањем српских архитеката школованих у иностранству, крајем XIX века формиран 
један од архитектонски и урбанистички највреднијих делова Београда. Некадашњи сјај 
главне улице савамалског кварта, у којој су живели министри, конзули, одседали разни 
гости из иностранства, дочаравају углавном историографски подаци и старе фотогра-
фије. Исто ријски, друштвени и економски значај некада најпознатије и најлепше улице 
Београда чини само сегмент њене вредности, који намеће потребу да према постојећим 
плановима буде реконструисана и да се активно презентује.   

КЉУЧНЕ РЕЧИ: савска варош, кнез Милош, Карађорђева улица, трговина, акционарско 
друштво, хотел „Босна“,  друштвени живот, кафане и хотели, позориште, Ђумрукана     

HISTORICAL, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF  
KARAĐORĐEVA STREET IN BELGRADE 

ABSTRACT: The paper deals with the historical, social and economic significance of the first commercial 
street in Belgrade. It highlights the role of Prince Miloš Obrenović in the formation of Savska Varoš, a city 
quarter where all citizens involved in commerce were obliged to move in accordance with his order. The 
development plan included the displacement of the quarter’s inhabitants to the Belgrade neighbourhood 
of Palilila, the demolition of old dilapidated houses and the building of new ones, in accordance with 
the Prince’s decision. The most important undertaking was the construction of Đumrukana, the public 
building which along with its primary utilitarian function had great significance for Belgrade’s cultural 
life. Restaurants and hotels, which served as stage for guest performances of international singers’ and 
music companies, as well as for theatrical performances and balls, also played a major role in the social 
and cultural life of Savamala. 
The paper also draws attention to the significance of the banking and insurance joint-stock company 
established in 1882. The company decided to build one of the most beautiful palaces of Belgrade at Mala 
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1 Текст је део мастер рада на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду.
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На картама Београда из доба прин-
ца Еугена Савојског (1663–1736) виде 
се три главна друма којa излазе из Бе-
оградске тврђаве. Један иде поред Ду-
нава и временом се претворио у про-
метну Душанову улицу. Други друм је 
кретао из средње капије и рачвао се у 
два дела: први је ишао за Крагујевац и 
од њега је постала главна артерија Бе-
ограда – Улица краља Милана, а други, 
који је водио за Смедерево, данас је 
најшира и најдужа улица града – Буле-
вар краља Александра. Трећи друм је 
пролазио крај Саве. То је данашња Ка-
рађорђева улица.2

Историја ове старе улице веома је 
занимљива. Њен положај крај Саве чи-

ни је сведоком долазака и испраћаја 
многих људи, наше и стране историје.3 

Можда ниједна друга београдска улица 
нема тако дугу традицију. Иако углав-
ном позната као трговачка, она је обе-
лежила и политички и културни живот 
Београда до 1914. године. 

За време немачке окупације од 1789. 
до 1791, када је, после мира у Свишто-
ву, Београд поново враћен Отоманској 
империји, на Савској јалији било је не-
колико трошних турских брвнара, на-
сељених бостанџијама, лађарима и Ци-
га нима. По тим кућама крај је назван 
Кавана или Савска јалија, за разлику од 
Дунавске јалије на источном крају ва-
роши.4 Из Савамале су српски устани-

Pijaca (Little Market) in 1907, thereby giving the impetus to the building activity in Karađorđeva Street, 
which over time acquired a truly urban shape. An important role in achieving this was played by those 
Serbian architects educated abroad who returned to their home country in the mid-1880s. Through the 
application of acquired knowledge and experience and striving to meet the demands of commissioners – 
in most cases famous merchants and endowers – they took an active part in the formation of one of the 
most valued city quarters in terms of architectural and town-planning quality. 
The former magnificence of the main street of Savamala, where ministers and consuls lived and various 
guests from abroad resided, can be imagined from historical documents and old photographs. By focusing 
on its historical, social and economic significance we have highlighted only one aspect of the value of the 
once most famous and most beautiful street which urges for its reconstruction according to preserved 
plans and a more active presentation.

KEYWORDS: Savska Varoš, Prince Miloš Obrenović, Karađorđeva Street, commerce, joint-stock company, 
Bosna Hotel, social life, restaurants and hotels, theatre at Đumrukana  

2 Д. Ђ, „Прва трговачка улица“, Српски народ, 18.9.1941, 
у даљем тексту (Д. Ђ, „Прва трговачка улица“).

3 Ibid.
4 Живорад П. Јовановић, Из старог Београда (Бео-

град: Туристичка штампа, 1964), 35, у даљем тек сту 
(Јовановић, Из старог Београда); Mirjana Roter-Bla-
gojević, „Prilog proučavanju nastanka i razvoja na selja 

na prostoru savske  padine i transformacije nje govog 
razvijenog izgleda,“ u Zbornik radova po sle di plom
skih studija kursa Arhitektonska organizacija pro stora  
1997–98, 75 (Beograd: Arhitektonski fa kultet, 1998), 
91–132, у даљем тексту (Roter-Blagojević, „Prilog pro-
učavanju nastanka“).
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ци, са Карађорђем на челу, заузели 1806. 
године варош Београд, и то уласком 
Конде бимбаше и Узун-Мирка Апосто-
ловића кроз Сава-капију, која се нала-
зила на месту данашњих Великих сте-
пеница у Карађорђевој улици.5 По про-
пасти Карађорђеве Србије 1813. годи-
не, за везира је дошао Марашли Али-
паша, који је после Другог српског ус-
танка 1815. године закључио усмени 
споразум са кнезом Милошем. Део Ка-
рађорђеве улице од Сава-капије до 
„Три кључа“ (крај близу Мостара) био је 
већим делом под водом, са безброј ли-
вада и пашњака. Цео тај терен добио је 
кнез Милош од Марашли-паше у личну 
баштину. Убрзо је на савској обали Ми-
лош подигао савамалски крај, који се 
састојао од 150 бедних кућерака у који-
ма су живели бегунци из Бугарске и 
Мађарске, босански лађари и Цигани.6

Стара Савамала простирала се од 
Варош-капије ка савској падини, Ка-
рађорђевом, Немањином до улице Ми-
лоша Великог, целом њеном до њом 
страном до „Три кључа“, затим Аба-
џијском чаршијом, Балканском, При-
зренском, до кафане „Златно буренце“, 
Космајском до Поп-Лукине улице. За 
време владе кнеза Милоша предузете 
су мере да се на гребену према Сави, 
изван шанца и палисада изгради срп-
ска варош. Зато је 1828. године гробље 
са Варош-капије пресељено на Ташмај-
дан. Тада се, први пут у историји Бео-
града, варош померила на савску пади-
ну. Све до тада, кроз целу историју 

Бео града у старом, средњем и новом 
веку, од Римљана до мађарских, тур-
ских и немачких освајања, варош се ра-
звијала на дунавској падини. Кнез Ми-
лош је први променио овај историјски 
развој.7

Непосредно после потписивања ха-
тишерифа 1830. године и осамостаљи-
вања српске власти започиње урба-
низација Савамале. Стицањем поли-
тичке самосталности, Србија је могла 
да развија своје управне и друштвене 
функције. Након 1841. године варош 
је постала и српска престоница, поли-
тичко, друштвено и економско среди-
ште младе кнежевине.8 

Да би подигао савску варош, из-
градио конак за своје синове и парк у 
коме је касније било Министарство 
фи нансија, Велику касарну, у којој је 
1920. године заседала Уставотворна 
скупштина, Шивару, која је најпре била 
артиљеријска касарна, а потом Завод 
за шивење војне одеће, Велику пивару, 
у којој је 1858. године заседала Све-
тоандрејска скупштина, Ђумрукану на 
Сави, где је било позориште, кнез Ми-
лош је 1834. године издао наредбу да 
се поруше куће од слабог материјала 
и изврши пресељење дотадашњих жи-
теља на Палилулу. Након спаљивања 
кућа, неке празне плацеве узела је др-
жава, а друге кнез Милош, који је на ве-
лики део Савамале имао право својине 
по портином ферману, док је трећи део 
раздељен чиновницима, али и приват-
ницима.9 

5 Јовановић, Из старог Београда, 35.
6 Ibid.
7 Ibid., 35–36.

8 Roter-Blagojević, „Prilog proučavanju nastanka“, 106.
9 Д. Ј. Ранковић, „Савамала некад и сад“, Политика, 

1.4.1941.



ЈЕЛЕНА А. ПЕТРОВИЋ

138

Свестан значаја реке и речног са-
обраћаја, који је утицао на развој трго-
вине и јачање државне касе, кнез Ми-
лош је наредио да сви они који се тр-
говином и трговачким посредовањем 
баве на Савској јалији морају ту и да се 
настане.10 Ова наредба убрзала је како 
трговачки тако и архитектонски ра-
звој овог дела града. Поред првих ста-
новника, бостанџија, лађара и Цигана, 
Савску јалију насељавају трговци из 
Босне и Херцеговине, који на Лиману 
купују имања, зидају куће, радње, кан-
целарије и магацине, и почињу да воде 
велике трговачке послове.11 Временом 
овај део града постаје центар трговине, 
место на коме се формира први гра-

ђански сталеж и одакле се, после толи-
ко векова под турском влашћу, поново 
успо ставља контакт са Европом. 

Изграђено је  пристаниште.12 У рано 
пролеће, пред Београдом су се зауста-
вљали сплавари са Дрине и чамџије из 
Босне, доносећи продукте са имања ага 
и бегова. Српски бродови су пловили 
од Дрине до Цариграда. Србија је у то 
време, 1834. године, имала у Миланов-
цу више од сто лађа, у Шапцу четрдесет, 
а у Београду и Смедереву по тридесет.13 
Сувоземним путевима кроз Београд је 
пролазила роба с једног краја света на 
други. Воденим путем Београд је по-
везивао Аустрију, Мађарску, Румунију, 
Турску и Бугарску са Србијом.14  

10 Вера Павловић-Лончарски, „Мали пијац на Сави 
крајем XIX и почетком XX века,“ Наслеђе VI (2005): 
108.

11 Дим. Ц. Ђ, „Како се развијала наша увозна и извоз-
на трговина на Сави“, Политика, 4.7.1940, у даљем 

тексту (Дим. Ц. Ђ, „Како се развијала“).
12 Дотле је главно пристаниште било на обали Дунава 

(Дунавској јалији).
13 Д. Ђ, „Прва трговачка улица“.
14 Ibid.

Слика 1.  Савско пристаниште  око 1866. године (збирка Милоша Јуришића) 
Figure 1 The Sava River Port about 1866 (Collection of Miloš Jurišić)
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Да би роба која је допремана из раз-
них делова света остајала свежа пре 
него што би се дизалицама, чији дело-
ви и данас постоје, подизала навише, у 
горње делове града, одакле се касније 
запрегама носила на пијаце, одлага-
на је у лагуме. У Карађорђевој улици 
се још увек налази 13 великих лагума 
(од броја 11 до 33, 39 и 43), вештачких 
пећина које су имале углавном еко-
номску намену. Ови простори копани 
су дубоко под земљом, температура у 
њима увек је била иста, имали су вен-
тилационе отворе како се у њима не 
би скупљала буђ и због проветравања. 

Захваљујући овим карактеристикама, 
вино, житарице и остала роба остајали 
су свежи.15

Од посебног значаја за развој тр-
говине имало је и дунавско паробро-
дарско друштво из Беча, које је 1834. 
године спустило свој први пароброд 
у Дунав, а касније и у Саву, и тиме ме-
ђународној трговини отворило водени 
пут који је пролазио поред Београда 
и Србије. За Србију је нарочито било 
корисно то што је стране бродове тре-
бало спроводити кроз Ђердап, од чега 
је имала годишњи приход од неких 
15.000 франака.16

Слика 2. Савско пристаниште крајем XIX века  (збирка Милоша Јуришића)
Figure 2 The Sava River Port in the late 19th century (Collection of Miloš Jurišić)

15 Зоран Љ. Николић и Видоје Голубовић, Београд 
испод Београда (Београд: Службени гласник, 2006), 
32–34.

16 Д. Ђ, „Прва трговачка улица“.
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Кроз цео XIX век сaвамалски кварт 
је имао трговачки карактер. Пролазећи 
кроз Београд, путописац Феликс Каниц 
бележи: „У њему се углавном налазе 
гросистичка складишта, стоваришта, 
царински и приватни магацини које 
непрестано пуне и празне пароброди и 
чамци што пристају на обале Саве. Нај-
живљи пословни промет одвија се бли-
зу главне царинарнице и пристаништа, 
којег са горњим делом града повезује 
електрични трамвај и Велике степени-
це. Испред агенција разних железнич-
ких и речних транспортних друштава 
стоје дуге колоне кола, колица и товар-

них животиња, које доносе из унутра-
шњости или односе у унутрашњост 
сан дуке, бурад и дењкове.“17 Такође, он 
каже да се од Лимана до Мале пијаце 
као главног центра Савамале непреста-
но ређају складишта соли, стоваришта 
грађевинског материјала, беочинског 
цемента, гвожђа, стакла, порцула-
на, мермера, надгробних споменика, 
пољопривредних машина, пећи, кожне 
робе, дрвенарије, плетеног намештаја 
и кудељних производа, гвоздених ка-
са, различитих кола, готовог сељачког 
одела, ципела, мануфактурне и галан-
теријске робе и друго.18 

Слика 3.  Изглед савске падине и пристаништа почетком XX века (збирка Милоша Јуришића)
Figure 3 The right bank of the Sava River and the port in the early 20th century (Collection of Miloš Jurišić)

17 Феликс Каниц, „Краљевина Србија и српски народ“, 
у Београд у деветнаестом веку, ур. Олга Перић (Бе-

оград: Библиотека града Београда, 1967), 270.
18 Ibid., 271.
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Трговина је развијала један потпу-
но други живот у овом крају, тако да је 
улица временом добијала стандардни 
градски изглед. У томе је велику улогу 
имало акционарско друштво за банкар-
ске и осигуравајуће послове, основано 
1882. године, које је одлучило да баш у 
његовом центру, на Малој пијаци, 1907. 
године подигне једну од најлепших па-
лата Београда. Такође, велику улогу су 
имали српски архитекти школовани у 
иностранству, који се средином оса-
мдесетих година XIX века враћају у 
земљу. Примењујући стечено знање и 
искуство, задовољавајући потребе на-
ручилаца, углавном познатих тргова-
ца и задужбинара, браће Крсмановић, 
Ристе Параноса, Константина Антуле, 
Луке Ћеловића, Ђорђа Вуча, трговаца 
Николића, Ђурића, Димитрија Мар-
ковића и других, учествовали су у 
фор мирању једног од архитектонски 
и урбанистички највреднијег дела Бе-
ограда, Савамале. Међу архитектима и 
инжењерима издвајају се Константин 
Јовановић, Јован Илкић, Димитрије Т. 
Леко, Андра Стевановић, Никола Не-
сторовић, Милош Савчић, Гашпар Бе-
кер и други.

За простор уз савску обалу, као и за 
просперитет савске вароши и уређење 
града у првим деценијама XX века зна-
чајна је изградња железничке станице 
1884. године, али и трамвајске пруге 
1894. године, која је повезивала Сла-
вију са пристаништем и железничком 

станицом. Међу догађајима који су на-
кон династичке промене утицали на 
унапређење трговине у Србији, треба 
издвојити Царински рат (1906–1911) 
између Краљевине Србије и Аустро-
угарске. Током владавине династије 
Обреновић, Србија је у сфери тргови-
не била потпуно усмерена, готово за-
висна од Аустроугарске. По доласку на 
власт 1903. године, краљ Петар I прави 
заокрет у спољној политици, са ослон-
цем на Немачку, Француску, Египат, 
Русију, Енглеску и Швајцарску, што до-
води до реакције Аустроугарске и њене 
одлуке о прекиду економских, односно 
трговачких односа са Србијом. Ова од-
лука умногоме је отежала економску 
ситуацију у Србији, али јој је пружила 
могућност да освоји нова тржишта.19 

Посебно место у развоју трговине, 
али и Карађорђеве улице, имао је и 
не кадашњи хотел „Босна“. У њему су 
се крајем XIX века окупљали највиђе-
нији трговци и извозници, вођени су 
важни разговори и закључивани већи 
трговачки послови не само за храну и 
друге земљорадничке производе већ и 
за хартије од вредности и разне моне-
те.20 Због тога су трговаци из главне 
београдске чаршије дошли на идеју да 
баш ту, на Сави, оснују берзу. Закон о 
београдској берзи донет је 3. новем-
бра 1886, а берза је отворена тек после 
осам година. На дан 1. јануара 1895. 
Београдска берза је отворена на све-
чан начин, у посебно уређеној сали на 

19 О Царинском рату између Краљевине Србије и 
Аустроугарске  видету у: Драгољуб Живојиновић, 
Краљ  Петар Први, II том (Београд: Завод за уџбени-
ке, 2003), 206–207; Димитрије Ђорђевић, Царински 
рат Аустро Угарске и Србије 1906–1911 (Београд:  

Историјски институт, 1962), 248–251.
20 Дивна Ђурић-Замоло, Хотели и кафане XIX века у 

Београду (Београд: Музеј града Београда, 1988), 15, 
у даљем тексту (Ђурић-Замоло, Хотели и кафане);  
Дим. Ц. Ђ, „Како се развијала“.
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првом спрату хотела „Босна“.21 Њеним 
отварањем савска чаршија је постала 
најважнији чинилац у трговачком и из-
возничком свету ондашње Србије, док 
је дунавско пристаниште са својим за-
леђем сасвим замрло.22

Крајем XIX и почетком XX века, 
упоредо са трговином развијао се и 
друштвени и културни живот Београ-
да. Кафане и хотели, осим што су били 
места на којима су се уговарали посло-
ви и водили политички преговори, слу-
жили су за окупљања људи истих инте-

ресовања. У некима су се могли виде-
ти само трговци, у другима радници, 
у појединима занатлије или  виђенији 
људи из јавног и културног живота Бе-
ограда и Србије. Трговци и занатлије 
углавном су се састајали у кафанама 
у близини њихових радњи, а студен-
ти у кафанама близу Велике школе.23 
Међу кафанама савамалског краја нај-
познатије су биле: „Чокот“, „Делиград“, 
„Крагујевац“, „Венеција“, „Лиман“, „Бо-
сна“, „Златна лађа“, „Голуб“, „Босфор“, 
„Кичево“, „Краљевић Марко“, „Јанко-

Слика 4. Хотел „Босна“, Београдска задруга и кућа Љубомира Крсмановића на Малој пијаци почетком XX века 
(збирка Милоша Јуришића)

Figure 4 Bosna Hotel, the joint-stock company Beogradska Zadruga and the home of Ljubomir Krsmanović 
(Collection of Miloš Jurišić)

21 Ibid.
22 Никола Трајковић, Споменар о старом Београду 

(Београд: Слобода, 1984), 78.
23 Ђурић-Замоло, Хотели и кафане,176.
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ва механа“ и многе друге, у којима је 
струјао весео и бујан живот.24 Када су 
хотели у питању, издвајају се: „Дели-
град“, „Крагујевац“, „Бристол“, „Босна“, 
„Цариград“, „Битољ“, „Европа“ и други.  
Велики део културног живота Београ-
да и Србије у XIX веку везан је за ка-
фане и хотеле и њихове сале, у којима 
су гостовали циркуси, мађионичари, 
чешке и немачке певачке и свирачке 
трупе, у њима су извођене позоришне 
представе, балови.

Зграда која је осим практичне улоге 
имала велики значај за културни жи-
вот Београда, па је и Савамалу учини-
ла центром друштвеног живота, била 
је Ђумрукана (Царинарница). У њој су 
становала господа, углавном конзу-
ли и посленици културе.25 Постала је 
исто ријски интересантна 1841. године, 
када су љубитељи позоришта, уз помоћ 
професионалних глумаца и писца Јо-
вана Стерије Поповића, поставили и 
приказали представу Смрт Стефана 
Дечанског.26 

Осим у кафанама и хотелима, дру-
штвени живот се одвијао и у приватним 
кућама. Посебно се издвајају журеви 
сваког четвртка, које је приређивала 
породица Крсмановић, на које су до-
лазили најотменији становници старог 
Београда, а међу њима и дипломате.27 
Кућа Љубе и Олге Крсмановић налази-
ла се на месту данашњег пилона моста 
краља Александра I, где стају трамваји. 

Ова господска кућа имала је четрнаест 
намештених соба за примање, уређених 
у разним стиловима. Поред тога што 
су имали велики значај за развој трго-

Слика 5. Плакат за представу Смрт Стефана 
Дечанског (Алексић, Туризам у Београду, 93) 

Figure 5 Poster for the performance of the Death of 
Stefan Dečanski

24 Јовановић, Из старог Београда, 37.
25 Године 1837.  у њој су становали Јован Хаџић, пра-

вник, и Васа Лазаревић, градоначелник земунски, 
када им је кнез Милош поверио израду првог 
грађанског закона за Кнежевину Србију. О томе у: 
Бранислав Миленковић и Зоран. Б. Петровић, „Ар-

хитектонско урбанистичка студија“,  у  Косанчићев 
венац, ур. Светислав Вученовић (Београд:  Завод за 
заштиту споменика културе града Београда, 1979), 
15–30.

26 Д. Ђ, „Прва трговачка улица“.
27 Дим. Ц. Ђ, „Како се развијала“.
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вачког и друштвеног живота Београда, 
ово двоје људи красили су хуманост, ро-
дољубље и  патриотизам, па су и своју 
велику имовину завештали за патриот-
ске и витешке циљеве.28

Значај и сјај главне улице савамал-
ског кварта, Карађорђеве, коју су гра-
дили богаташи, у којој су живели ми-
нистри, конзули, одседали разни гости 
из иностранства, у којој је квадрат ста-

на био пет пута скупљи од оног у Кнез 
Михаиловој, у којој су се налазиле 
бан карске пословнице: Српска инду-
стриј ска банка, Словенска банка, Срп-
ска банка, Српскоамериканска банка, 
топло и хладно купатило,29 трговине 
кожом и гвожђаријом, већ споменути 
хотели и кафане, углавном се дочара-
вају историографским подацима и ста-
рим фотографијама.30 Од занимљивих 

Слика 6. Кућа Л. Трифковића, Карађорђева 30, данас стуб моста,  
фотографија Ј. Станојевића, око 1930 (МГБ УР 9499)

Figure 6 House of L. Trifković, Karađorđeva Street, today pillon of Bridge, photo by J. Stanojević, c. 1930 (MGB, Ur 9499)

28 Ibid.
29 Године 1874. Милош Димитријевић, фризер, отво-

рио је у Карађорђевој улици топло и хладно купа-
тило. О томе у: Јовановић, Из старог Београда, 37.

30 Јелена Петровић, Архитектонско наслеђе Кара
ђорђеве улице у Београду (мастер рад, Универзитет 
у Београду, Филозофски факултет, 2010), 17.
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Слика 7. Дерокова скица Београда, 1900–1918. године (Весна Алексић, Београдски странци: прича о 
космополитизму и енергији  града која траје (Београд: ТОБ, 2009), 7

Figure 7 The sketch of Belgrade by Aleksandar Deroko, 1900–1918
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запажања и података из њене историје 
издваја се то што у њој никада није 
било модних радњи, иако палате које 
су у њој изграђене имају сјај светских 
авенија са центрима модне индустрије. 
Интересантно је и то да су припадници 
енглеске краљевске ложе некада одсе-
дали само у хотелима дуж Карађорђе-
ве улице, а за време великог светског 
конгреса банкара и врхунских финан-
сијских стручњака, у хотелу „Бристол“ 
боравио је и Рокфелер.31 Све то намеће 

потребу да данас, после толико годи-
на, Савамала, која је захваљујући кнезу 
Милошу изграђена по узору на светске 
метрополе, са идејом да постане глав-
ни привредни центар, и која је живела 
у пуном сјају све до 1914. године, пре-
ма постојећим плановима буде рекон-
струисана. Тешко се може поверовати 
да ће након тога личити на стару, али је 
неопходно да се истакне њен квалитет 
и да се заборављене вредности ревита-
лизују у духу новог доба.

31 Сунчица Тасић, „Карађорђеву су градили богаташи,“ Блиц, 22. 9. 2008.
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HISTORICAL, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF  
KARAĐORĐEVA STREET IN BELGRADE UNTIL 1914

SUMMARY

Karađorđeva Street began to develop at the time when the Hatti-sherif of 1830 was 
issued, as the Serbian government gained greater autonomy. The initial impetus to 
the development of this part of the city was provided by Prince Miloš Obrenović’s 
interventions regarding the planning and regulation of Savamala. The development 
plan included the displacement of the quarter’s inhabitants to the Belgrade 
neighbourhood of Palilila, the demolition of old dilapidated houses and the building of 
new ones, in accordance with the Prince’s decision. The most important undertaking 
was the construction of Đumrukana, the public building which along with its primary 
utilitarian function had great significance for Belgrade’s cultural life. Restaurants and 
hotels, which served as stage for guest performances of international singers’ and 
music companies, as well as for theatrical performances and balls, also played a major 
role in the social and cultural life of Savamala.

The history of Karađorđeva Street is very interesting. Owing to its location along the 
Sava River, this street not only witnessed many arrivals and departures of great figures 
of national and international history but also played a major role in the commercial 
development in this part of the city. Along with its first inhabitants – melon sellers, 
skippers and Gypsies, the strand became increasingly populated by merchants, 
ministers and consuls. Over time, this part of the city became the centre of commerce, 
the place where the first Belgrade’s bourgeois class was formed and whence the contact 
with Europe was re-established after many a century of Ottoman domination.

Commerce gave rise to an entirely different life in this quarter and with time the 
street was acquiring a truly urban shape. In the late 19th century, the most vigorous 
construction activity was taking place in the area around the port, to spread to the 
zone near the former Mala Pijaca (Little Market) in the early 20th century. In this 
period, the latter was increasingly assuming the role of the commercial centre of the 
city. An important part in the building of the first commercial street in Belgrade was 
played by the banking and insurance joint-stock company established in 1882, as well 
as by those Serbian architects educated abroad who returned to their home country 
in the mid-1880s. Through the application of acquired knowledge and experience and 
striving to meet the demands of commissioners – in most cases famous merchants 
and endowers – they took an active part in the formation of one of the most valued 
city quarters in terms of architectural and town-planning quality.

The importance and magnificence of the main street of the Savamala quarter – 
Karađorđeva Street – which was built by rich people, where ministers and consuls 
lived and various guests from abroad resided, where average price per square meter of 
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residential real estate was five times higher than that in Knez Mihailova Street, where 
bank offices, a hot and a cold public bath, leather and ironware shops, numerous hotels 
and restaurants were located, can be imagined from historical documents and old 
photographs. It is interesting to observe that there had never been fashion shops in 
this street, though its palaces were comparable in splendour with the world’s avenues 
famous as fashion centres. It is also notable that members of the British royal family 
resided only in the hotels in Karađorđeva Street. This urges us to revive after so 
many years Prince Miloš’s idea to turn Savamala into the city’s main economic centre 
modelled after the world’s cites of that time and to reconstruct this quarter which 
vigorously developed until 1914 according to the preserved plans. It is hard to believe 
that it would look the same as it looked then, but it is essential to highlight the qualities 
it has and revitalize obliterated values in the spirit of the new age. 


