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АПСТРАКТ: У раду су приказане златарско-јувелирске и часовничарске занатске радње 
на подручју Београда. Радње у којима се негују стари занати најчешће нису довољно 
профитабилне да би наставиле да послују у центру града и без заштите и подршке државе 
бивају дислоциране ка периферији. Таква тенденција била је присутна широм Европе у 
последњих пола века, али су у циљу очувања аутентичног духа  старих европских градова, па 
самим тим и Београда, државе кренуле путем заштите старих занатских радњи као културне 
баштине. Када се стари занати посматрају и промовишу на тај начин, њихови производи 
могу да прерасту у национални бренд, у део туристичке понуде, и то као савремена тежња 
ка природним и еколошким израђевинама. У оквиру златарско-јувелирског заната далеко 
је мањи општи пад потражње за производима и услугама, за разлику од часовничарског 
заната, и то због доминације дигиталних часовника на тржишту. Изјаве још увек активних 
старих београдских занатлија и снимци њихових радионица пружају слику о времену у коме 
су живели и о околностима у којима су радили од оснивања радње до данас.

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

BELGRADE’S CRAFTS AND CRAFTSMEN’S BIOGRAPHIES (5)

АBSTRACT: The paper presents jewellery and watchmakers’ workshops in the territory of 
Belgrade. Workshops practicing traditional crafts are usually not sufficiently profitable to keep 
on with their activities in the city centre. Without state protection and support, their owners 
are forced to move their stores towards peripheral areas of the city. Over the past fifty years, this 
tendency has been observed throughout Europe. However, in order to preserve the authentic 
atmosphere of old European cities, including Belgrade, national authorities have undertaken 
measures aimed at protecting old artisan workshops as cultural heritage. Due to such an 
approach and the promotion of traditional crafts, their products could grow into a national 
brand and may be included in tourist offer in the context of the modern demand for natural and 
ecological products. As far as the jeweller’s trade is concerned, the overall drop in demand for 
products and services is not so pronounced, as opposed to the watchmaker’s trade, where the 
decreasing demand is a result of a market dominated by digital clocks and watches. Interviews 
with active Belgrade’s craftsmen and the images of their workshops help us get an idea of the 
times in which they have lived and circumstances under which they have worked.
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Нове технологије и изузетно брзе 
промене у начину производње, праћене 
хиперпродукцијом свих врста производа 
за свакодневну употребу, у великој мери 
су потиснуле старе занате. Они се  да- 
нас  делимично прилагођавају високим 
захтевима у изради луксузних предмета 
за имућну клијентелу, њихов изворни 
облик се све више маргинализује, па 
се овакве радње полако гасе. Занатске 
радње у којима се негују стари занати 
нису довољно профитабилне да би 
наставиле да послују у центру града и 
без заштите и подршке државе бивају 
дислоциране ка периферији. 

Таква тенденција била је присутна 
широм Европе у последњих пола века, 
али су у циљу очувања аутентичног духа 
старих европских градова, па самим 
тим и Београда, државе кренуле путем 
заштите старих занатских радњи као 
културне баштине. 

Када се стари занати посматрају 
и промовишу на тај начин, њихови 
производи могу да прерасту у нацио- 
нални бренд, у део туристичке понуде, и 
то као савремена тежња ка природним 
и еколошким израђевинама.

Производи и услуге часовничарског 
и златарско-јувелирског заната и даље 
су веома  цењени и поред тога што је 
тржиште преплављено јефтином  кон- 
курентском индустријском робом.

Стога је намера аутора овог рада да 
прикаже старе београдске часовничар- 
ске и златарско-јувелирске радње у раз- 
личитим епохама.

ЗЛАТАРСКОЈУВЕЛИРСКИ ЗАНАТ
Златарско-јувелирски занат обухва- 

та производњу, продају, прераду и поп- 

равку накита од злата, сребра и других 
племенитих метала. Златарство се 
сматра „скупим” занатом јер се у 
оквиру њега производи и оправља врло 
скупоцена и луксузна роба. Основне 
сировине у златарско-јувелирском за- 
нату су: злато, сребро и други пле- 
менити метали, драго и  полудраго 
камење.

Предмети се израђују и од легура, и 
то:
- злато са сребром, злато са бакром, 

злато са сребром и бакром или 
злато са никлом и паладијумом 
(предмети од злата);

- сребро са бакром (предмети од 
сребра);

- платина са сребром и бакром 
(предмети од платине).

Јувелири су златари који су ком- 
петентни да раде и са драгим камењем.

Главне особине драгог камена су 
тврдоћа, кртост, боја, прозирност, 
одсјај и преламање светлости. Одсјај 
и преламање светлости долазе до 
изражаја само код брушеног камена, 
који тек после такве обраде постаје 
„драги камен” – драгуљ.

Легурама се могу додавати и други 
метали. 

Накит и украсни предмети могу 
бити израђени: ручно, филигрански, 
ливењем и машински.

Процес прављења златарских про- 
извода може се поделити у три фазе: 
израда основног облика, декоративна 
обрада и завршна обрада. 

 Израдом основног облика добија се 
груба форма намењена даљој обради, 
која обухвата декоративне детаље или 
накнадну декорацију. Поступци 
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декоративне обраде,  у зависности од 
облика и величине предмета, врсте 
метала и техничких могућности, могу 
бити: ливење, ковање, дубоко извла- 
чење, пресовање и извлачење.

Упоредо са развојем поступака за 
израду основног облика, развиле су се и 
технике декорације украсних предмета. 
У њихове основне типове спадају: 
гранулација, филигран, емајл, нијело, 
гравирање, искуцавање, позлаћивање, 
уградња камена и ецовање.1

При завршној обради племенитих 
метала до изражаја нарочито долази 
умешност мајстора, и то посебно на 
њиховим сјајним, матираним или 
патинираним површинама. Златари 
током свог посла најчешће врше: дора- 
де, оправке, преправке, убацивање 
драгог и полудрагог камења на свим 
врстама златарских производа. Углав- 
ном израђују следеће предмете: лан- 
чиће, огрлице, брошеве, прстење са 
драгим или полудрагим камењем, 
печатно прстење, бурме, дијадеме, 
наруквице са ланчићима, привеске 
најразличитијих облика и различите 
медаљоне. Мајстор треба да познаје 
злато, сребро и платину, као и драго 
и полудраго камење. Злато за обраду 
треба да буде чисто јер се лакше 
обрађује, није крто, не љушти се и 
од њега могу да се направе све врсте 
накита. У златарском занату користи 
се следећи алат: шпиритусна лампа 
за грејање и топљење племенитих 
метала, дуваљка за прегревање мета- 

лних предмета, ситнозубе фине тур- 
пије различитог попречног пресека 
(округлог, троугаоног, четвороугаоног, 
пљоснатог и др.), ножеви са сечивом 
различите дужине, за „фасовање” дра- 
гог и полудрагог камења на прстену, 
за гравирање слова и печаћење зла- 
тарских производа. Ножеви на крају 
имају дрвену облу ручицу за лакше 
држање у руци. Гвоздени „ваљак” 
употребљава се за ваљање бурми, а 
челичне „цајзне” за извлачење златних 
жица, четвороугаоног су пресека и 
правоугаоног отвора; у правцу извла- 
чења „цајзне” су конусне, да се златна 
жица не би љуштила; наравно, „цајзна” 
мора бити  причвршћена стегом. Калуп 
за ливење злата, сребра и платине је 
чврст комад гвожђа, с преклопом на 
затварање. Употребљава се за ливење 
златних плоча, за златну жицу, краће 
и дуже комаде и у форми је олука. 
Изливено у калуп, злато се брзо хлади, 
па је потребно да се брзо обрађује и 
дотерује. За бушење отвора користе 
се ручне бургије, и то на брошевима 
и ланчићима. Данашње бургије имају 
електрични погон, а некада су биле 
покретане кожним каишем „наткап”. 
За извлачење жица служе различите 
врсте клешта, а при дотеривању зла- 
та ковањем – чекић и наковањ. За 
подешавање прстења постоји „мерка”, 
за  величине од бр. 1 до бр. 33. На 
дрвеној конусној дршци су месингани 
прстенови као узорци. Алкице за мере 
прстенова са бројевима слажу се са 

1 Павле Гертик, Уметничка обрада метала: накит 
и украсни предмети (Београд: Музеј примењене 

уметности, 2004).
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мером за прстење. Одабирањем алке 
одабира се и димензија прстена.

Сваки златар мора да има и фину 
четку за чишћење злата са тезге и 
руку. Златни отпаци се лепе за руке 
током рада и златар их четком баца у 
кожну прегачу испред себе. Прегача 
је од телеће коже, једним крајем је 
везана за радни сто, а другим за појас 
мајстора или ученика. Отпаци се 
сакупљају, претапају и поново користе. 
За прецизне радове употребљавају се 
пинцете, разни секачи, комбинована 
клешта, маказе за сечење метала, 
клешта за савијање прстенова. Тес 
терице се користе када је потребно да 
се нешто пресече, шестаром се мере 
кругови на накиту. У „фалц” машини 
се обрађује злато после топљења. 
Након завршне обраде, накит се 
полира у посебној масти и машини 
како би се уклониле огреботине и 
предмет добио сјај. То се постиже 
полир машином. Специфичан алат 
златара може да се оштри. Машине 
за полирање и оштрење  данас имају 
електрични погон.

 Кад се злато или накит примају 
на рад, обавезно се обавља њихово 
мерење. У ту сврху служи прецизна 
вага на подесивој мермерној плочи. 
Због прашине и тачног мерења, она је 
затворена у стаклени кавез. Увек мора 
да буде савршено чиста и тарирана 
(уравнотежена). Користе се тегови од 
0,25 g до 200 g.2

Сви предмети од племенитих метала 
морају имати и следећи степен финоће:

– за злато, степен финоће и број 
карата се градира:

1. 950/1000 = 22,80 карата
2. 850/1000 = 20,16 карата
3. 750/1000 = 18,00 карата
4. 585/1000 = 14,00 карата
– за сребро, степен финоће се 

градира:
1. 950/1000
2. 925/1000
3. 800/1000
– за платину, степен финоће се 

градира:
   950/1000. 
За мерење тежине дијаманта усво- 

јена је јединица карат. Количина се 
изражава  бројем комада у односу на 
тежину од једног карата, односно 
100, 50, 25 комада/карат, а тежина 
драгог камења је 0,01, 0,05, 0,1 и 1 
карат.3 Произвођачи су дужни да 
предмете од драгоцених метала означе 
својим знаком и ознаком финоће. 
Произвођачки знак одређеног златара 
мора бити регистрован код државне 
институције надлежне за мере и 
драгоцене метале.

АРХИВСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О 
ЗЛАТАРСКОЈУВЕЛИРСКОМ ЗАНАТУ

Од средине XIX века, у Историјском 
архиву Београда сачувани су бројни 
подаци о златарима и јувелирима 
и њиховом деловању на територији 
Београда.

Нађена је и молба Занатском есна- 
фу за град Београд, од 14. 10. 1929. 
године, у којој Стојан Орешчанин моли 

2 Ранко Баришић, „Занати у Књажевцу“, Годишњак 
Етнографског музеја 61 (1997): 180–182.

3 Милан Миловановић, Како знати да ли је предмет 
од злата (Ниш: Пунта, 1999).
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Еснафску управу да на полагање испита 
из златарског заната упути Милана 
Орешчанина.4 Из 31. 3. 1932. године 
потиче молба краљевског дворског 
лиферанта Миливоја Т. Стефановића, 
да му се изда уверење о томе да ли је 
Удружење часовничарско-златарских 
мајстора у Београду одржало своју 
редовну скупштину за 1931. годину, тј. 
да ли је Еснаф о томе извештен.5

У Адресару Краљевине Срба, Хрва- 
та и Словенаца из 1929. године, у делу 
о златарима-јувелирима у Београду, 
наведено је њих двадесет.6

У Адресару приватних занатских 
радњи, 1950. године је на подручју 
Београда евидентирано 11 златарско-
јувелирских радионица.7

ЧАСОВНИЧАРСКИ ЗАНАТ
Мајстори часовничарског заната 

баве се одржавањем, оправком и сер- 
висирањем сатова.

Сат је справа која се користи за 
мерење времена. Један од најважнијих 
делова сата је регулатор хода, односно 
уређај који својим једноликим перио- 
дичним померањем омогућава ује- 
дначено кретање сатног механизма. 
Код стабилних сатова, као регулатор 
хода редовно се користи клатно, чија 
се дужина може регулисати, а тиме 
се подешава и трајање кретања самог 
клатна. Сатни механизам са таквим 
системом кретања клатна састоји се из: 
еластичног пера клатна, окретне тачке 

клатна, спољног точка, горње плоче, 
доње плоче, виљушке, минутне тачке, 
великог спољног точка, шипке клатна, 
бубња за покретање опруге и тела 
клатна. Код џепних и ручних сатова 
и будилника, као и код неких врста 
стоних и зидних сатова, регулатор хода 
је такозвани осцилатор, који се често 
међу часовничарима назива „баланса“. 
Џепни сат се састоји од: предњег 
металног заштитног поклопца, ста- 
кленог поклопца на предњој страни, 
бројчаника са казаљкама, предње 
стране механизма, задње стране сата и 
задњег металног заштитног поклопца. 
Предња страна механизма џепног 
сата састоји се од: навојне осовине, 
трансмисијског точка, тирета, баскил-
полуге, навојне спојке, додатног точка, 
преносног точка, минутне цеви и плоче, 
а задња страна од: кружног точка, 
запора, минутног точка, регулатора 
тачности, осцилатора, запорног точка, 
запречног точка, плоче, мостића, 
спољног точка и секундног точка.

Периодичност регулатора хода пре-
даје се погонско-преносном механизму 
серијом зупчаника повезаних са пого- 
ном казаљки, па помоћу њих очи- 
тавамо време на бројчанику. Зупча- 
ници за погон регулатора хода, који 
се појединачно зову минутни точак, 
спољни точак и секундни точак, 
преносе енергију од навијене опруге до 
препреке. Бубањ за покретање опруге 
код осмодневних сатова захвата велики 

4 ИАБ, Удружење занатлија за град Београд у срезу 
Београдском, Књига мајсторских испита 1929–1934, 
кутија 97.

5 Исто.
6 Адресар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 

за индустрију, обрт, трговину и пољопривреду, 
Београд 1929.

7 Адресар приватних занатских радњи на територији 
Н. Р. Србије, Занатски календар, Београд 1950.
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спољни точак, а код једнодневних 
минутни точак. Навијена опруга окреће 
серију назупчаних точкова. Секундни 
точак захвата запречни точак, који је 
спојен препреком. Препрека је онај 
део сатног механизма који спречава 
да се серија зупчаника код навијене 
опруге одврти у једном налету, те јој 
уједно омогућава да регулатору хода у 
одређеним одсецима времена доводи 
потребну енергију и да одржи стално 
кретање клатна. Тај пренос на регулатор 
хода путем преграде назива се импулс.

За погон сатова на торњевима упо- 
требљава се тег, за стабилне кућне 
сатове – тег или опруга, а за џепне 
и ручне сатове – опруга. Серија 
зупчаничких точкова састоји се од 
осовина на којима су зупчаници 
с малим бројем зубаца (мање од 
двадесет), које се зову вретенке. На 
истој осовини, непосредно уз вретенку, 
утиснути су зупчаници с већим бројем 
зубаца (више од двадесет). Вретенке су 
од челика и израђене глодалицом, тако 
да са осовином најчешће чине један 
комад, а зупчаници су од месинга. 
На оба краја осовина израђени су 
чепови, који се окрећу у лежајевима. 
Код великих сатова, лежајеви се налазе 
у плочама (платинама). Код џепних 
и ручних сатова, доњи лежајеви су у 
плочи, а горњи у мостићима. Плоче 
и мостићи су од месинга. Мостићи 
су за плочу  причвршћени вијцима. 
Код бољих сатова, у плочу и мостиће 
уметнути су лежајеви од камена да би 
се смањило трење.8 

На осовини бубња налази се за- 
штитни точак. Његове зупце захвата 
клин који спречава  одвијање опруге. 
Кружни точак спаја заштитни точак 
са точковима за навијање. Осовина 
минутног точка продубљена је кроз 
доњи лежај у плочи, која је направљена  
од платине, а на њу је насађена минутна 
цев. Она преноси окретаје серије 
зупчаничких точкова смештених на 
њој. Минутна цев, преносни точак 
са вретенком и сатни точак служе за 
покретање казаљки.

Џепни и ручни сатови навијају се 
помоћу круне на осовини за навијање. 
Испод бројчаника, на осовини за нави- 
јање налазе се трансмисиони точак и 
навојна спојка. Осовина за навијање 
причвршћена је полугом која се нази- 
ва тирет, а омогућава помицање 
казаљки. Тирет захвата Баскилову по- 
лугу, чији се предњи део налази у 
жлебу навојне спојке. Баскилову полугу 
покрива опруга тирета, чији један 
крак захвата опругу и тако спречава 
извлачење осовине за навијање при 
подешавању казаљки. Тада  навојна 
спојка захвата додатни точак, који је 
спојен с преносним точком, када се 
механизам налази у кућишту.

У часовничарском занату користе се 
следећи алат и машине: часовничарски 
сто, часовничарска столица, стега, 
средњи и мали чекић, дрвени чекић, 
шрафцигери са дрвеном или пласти- 
чном дршком, серија шрафцигера од 
броја 1 до броја 10, тј. од 2,2 до 0,5 mm, 
пљосната и округла клешта, клешта 

8 Josip Ivanković, Urarski priručnik (Zagreb: Tehnička 
knjiga, 1979).
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штипалице, клешта за казаљке, ручна 
стега, две јаче пинцете, две пинцете 
за спирале, пинцета штипалица, лупа, 
лупа за контролу, подлошци за сатове, 
двострана стезаљка, стезаљка за 
фини посао, скуп од три стезаљке за 
зупчаник на осцилатору, скидаљка за 
казаљке, пљосната турпија број 3 и 4, 
четвороугаона, полуокругла, округла и 
троугаона турпија, турпија за урезива- 
ње главе зупчаника, универзална тур- 
пија за чепове (вршкове) осовина, серија 
шрафцигера за веће сатове, подложак 
за закивање, помични мерач, дувалица, 
десетински мерач, микрометар, униве- 
рзални кључ за водонепропусне сатове, 
шестар за равнање точкова, посуде за 
уље и мазалице, справа за полирање 
чепова осовина, радни тањир са 
звоном, стаклена посуда са бензином, 
лампа на шпиритус, лежиште за 
водонепропусне сатове, четкице број 2 
и 4, брусни камен, лисна пила, нож за 
отварање кућишта, вага за испитивање 
равнотеже осцилатора, справа за заки- 
вање, апарат за демагнетизовање, апа- 
рат за чишћење, справа за чишћење улт 
-развуком, апарат за чишћење вибра- 
звуком, апарат за контролу водонепро- 
пусности сатова, кроно-компаратор, 
струг, симулатор, справа за испитивање 
аутоматских сатова, универзални мер- 
ни инструмент с минималним уну- 
трашњим отпором од 20.000 ома, скуп 
антимагнетских извијача, антимагнет- 

ске пинцете, контактна пинцета, скуп 
подложака за електричне сатове са 
уграђеном батеријом, фини бензин, 
гориви шпиритус, шелак, дрвца за 
чишћење, срчика базговине, лепило 
за стакло, паста за лепљење, брусни 
папир, течност за машинско чишће- 
ње, течност за чишћење ултра и вибра- 
звуком и течност за уљење нераста- 
вљених машина.9

АРХИВСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О 
ЧАСОВНИЧАРСКОМ ЗАНАТУ

У Историјском архиву Београда, у 
делу са грађом о занатима, налазе се и 
подаци од средине XIX века. Нађено 
је и калфенско писмо Милорада Н. 
Шишића, које је добио након по- 
ложеног часовничарског испита од 
Еснафа града Београда 27. 1. 1929. 
године.10 Документ из 1939. године 
показује да је Мих. П. Петковић и Комп, 
Краљ. Срп. Дворска часовничарско-
јувелирска и златарска радња, узела 
на учење Момчила Ђурђевића, и то 
од 15. априла 1936. до 13. 10. 1939. 
године.11

У Адресару Краљевине Срба, Хрва- 
та и Словенаца из 1929. године, у делу 
који се односи на Београд, наведено је 
њих тридесет девет.12

У Адресару приватних занатских 
радњи, објављеном у Занатском кален- 
дару 1950. године, поменуто је 20 
часовничарских радњи.13

9 Josip Ivanković, Urarski priručnik za izobrazbu stručnih 
kadrova (Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1947).

10 ИАБ, Удружење занатлија за град Београд у срезу 
Београдском, Књига мајсторских испита 1929–1934, 
кутија 97.

11 ИАБ, Удружење занатлија за град Београд у срезу 

Београдском, Књига мајсторских испита 1935–1943, 
кутија 98.

12 Адресар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
за индустрију, обрт, трговину и пољопривреду, 
Београд 1929.
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ЗЛАТАРСКОЈУВЕЛИРСКА РАДЊА 
ТОМИСЛАВА СМОЛЧИЋА

У најужем центру Београда, у Косов- 
ској улици бр. 16, налази се златарско-
јувелирска радња Томислава Смол- 
чића. Њен оснивач био је Филип 
Смолчић, отац данашњег власника, 
који је рођен 1938. године у месту 
Липице у Лици. По Филиповој причи, 
док је још био дете родитељи су га 
довели у Београд, код тетке и тече, где 
је завршио основну школу,  а затим 
се, са навршених 14 година, уписао у 
Занатску школу ученика у привреди 
„Божидар Аџија”, у трајању од три 
године. Истовремено је учио златарски 
занат код Стојана Орешчанина. Након 
три године, Филип је успешно положио 
калфенски испит из златарског заната 

1952. године. Наставио је да ради у 
златарско-јувелирској радњи Стојана 
Орешчанина још годину дана, одакле 
је отишао у златарску радњу  Радојка 
Бурмазовића, у којој је остао седам 
година, а потом се поново вратио код 
Орешчанина. Тада је, због подизања 
нове зграде, Орешчанин морао да 
напусти своју кућу и радњу, а заузврат је 
добио стан и локал у истој улици. Стојан 
Орешчанин је у новом локалу оформио 
радионицу у задњем делу, а у предњем 
је продавао своје производе и примао 
муштерије. Филип је служио војни рок 
од 1962. до 1963. године, а затим се 
вратио код Орешчанина, који је недуго 
затим умро у Београду 1969. године. 
По причи Филипа Смолчића, законита 
наследница ове златарско-јувелирске 

13 Адресар приватних занатских радњи на територији 
Н. Р. Србије, Занатски календар, Београд 1950.

Слика 1. Излог златарско-јувелирске радње Филипа Смолчића у Косовској 16
Figure 1 Window of the jewellery workshop of Filip Smolčić in No. 16 Kosovska Street
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радње била је Стојанова супруга Ленка, 
али је она, због здравствених проблема, 
била смештена у стационарну болницу 
у Падинској скели.  Да би могао да 
настави рад у овој радњи, Филип је 
морао да преузме старатељство над 
власницом. По Филиповом казивању, 
уз помоћ адвоката је у даљем поступку 
успео да постане стручни пословођа 
у Стојановој златарско-јувелирској 
радњи. Ленка Орешчанин је умрла 
1971. године, након чега је радњу и 
даље водио Филип. Филипова два 
сина рођена су у Београду: Томислав 
1966. године и Стеван 1972. године. 
Томислав је основну школу завршио 
у Београду, а потом је уписао школу 
ученика у привреди. Пошто није 
постојао одсек за златарство, изабрао 
је одсек за часовничаре. Томислав 
прича да је практичан део наставе за 
часовничаре  био обављан земунској 
Инси.  На крају школовања полаган је 
теоретски и практични део испита. У 
практичном делу било је потребно да 
се један аутоматски сат растави, да се 
очисти, подмаже, да се замене оштеће- 
ни делови и да се сат склопи. Томислав 
је током служења војног рока завршио 
курс из оптике јер је неко време био у 
нишанџијској јединици. После војске 
је годину дана радио у часовничарској 
радњи код Пандурова, а затим је 
прешао у часовничарску радњу Владе 
Мартиновића, такође на годину дана. 
Истовремено је  помагао оцу у његовој 
златарско-јувелирској радњи. Након 
одласка из Мартиновићеве радње, 
Томислав је радио у очевој радњи још 
неколико година; затим је 23. децембра 
2002. године отворио сопствену зла- 

тарско-јувелирску радњу, најпре у Бал- 
канској улици 20, а данас у истој 
улици на броју 16. Стеван је основну 
и политехничку школу завршио у 
Београду. Страдао је почетком рата на 
вуковарском ратишту 1992. године.

Током свог самосталног рада, Фи- 
лип Смолчић је обучио четворицу 
младих људи, који су касније постали 
врсни мајстори златарског заната.

Филип Смолчић је умро 17. 5. 2013. 
године у Београду. Наследник радњи 
у Косовској и Балканској улици је 
Томислав, који је наставио бављење 
овим традиционалним занатом. Ње- 
гове златарско-јувелирске радње спа- 
дају у ретке у којима се још увек, у 
сопственој радионици, израђује златни 
и сребрни накит на исти начин како 
се радило некад, што је продужило 
традицију овог заната.

ЗЛАТАРСКОЈУВЕЛИРСКА РАДЊА „МИРКО 
СЕКУЛИЋ“

У Београду, у Космајскoj улици 34,  
налази се златарско-јувелирска радња 
Мирка Секулића. Мирко је рођен у 
Загребу 1939. године. По његовој причи,  
након годину и по дана мајка га је одвела 
у Словенију, у Словенску Бистрицу, 
код њених родитеља. Мирковог оца 
Александра су 1941. године у Београду 
заробили Немци и одвели у радни 
логор у Чешку, где је научио немачки 
језик, а говорио је и француски и 
италијански. Након завршетка Другог 
светског рата, Александар је радио у  
кафанама, ресторанима и бистроима 
у Београду, као келнер и пословођа. 
Мирко и његова мајка су из Словенске 
Бистрице дошли у Београд 1945. године. 
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Основну школу Мирко је похађао у 
Београду, а затим је завршио Занатску 
школу „Божидар Аџија“, у трајању од 
четири године, и то од 1953. до 1957. 
године. Истовремено је учио златарско-
јувелирски занат код Бранка Савића, 
који је имао радњу на Теразијама 
број 1. По сопственој причи, основне 
операције које је учио у златарско-
јувелирском занату су: распознавање 
метала, дување, стругање, топљење и 
финиширање.  Испит из златарског 
заната положио је 1957. године. У 
практичном делу  имао је задатак да 
направи прстен типа руски шатон. Од 
1959. до 1961. године Мирко је био на 
одслужењу војног рока, а затим се 1961. 
године запослио у Јувели, занатско-
трговачком предузећу из Београда,  
које се бавило продајом и поправком 
часовника и злата. Радио је у Јувелином 
сервису на Зеленом венцу број 21. 
После пар година Мирко је отишао 
из Јувеле 17. фебруара 1969. године, и 
то код свог ранијег мајстора Бранка 
Савића. Након Бранкове смрти, радњу 
је водила његова супруга, а  пословођа 
је био  Мирко Секулић, и то све до 1975. 
године. Пошто је овај локал припадао 
Пословном простору града Београда, 
дошло је до његове пренамене. Мирко је 
сопствену златарско-јувелирску радњу 
отворио 1977. године, на данашњем 
месту, у Улици маршала Бирјузова 
(данас Космајској) бр. 34. Обучио је 
два ученика златарско-јувелирском 
занату. Производи ове радње могу се 
наћи у читавом свету. И она  спада у 
ретке у којима се и данас на територији 
Београда израђује златни и сребрни 
накит на традиционалан начин.

ЧАСОВНИЧАРСКА РАДЊА СРБЕ 
МИХАЈЛОВИЋА

У најужем центру Београда, на Тера 
зијама број 5, у пасажу, налази се- 
часовничарска радња Србе Михајло- 
вића. Њен оснивач био је Илија 
Михајловић, рођен 1922. године у 
селу Рибаре у срезу Сврљишком, где 
је завршио основну школу. Након ње, 
са напуњених 12 година, отишао је 
у Ниш, на занатску школу у трајању 
од три године. Истовремено је учио 
часовничарски занат у Нишу, код тамо- 
шњег чувеног часовничара Алек- 
сандра. По причи Србе Михајловића, 
Илија је у тој радњи најпре учио рад 
са једноставнијим сатовима, као 
што су будилници, а потом и са све 
сложенијим механизмима. Након 
четири године положио је калфенски 
испит у Удружењу занатлија за град 
Ниш. По даљем Србином казивању, 
мајстор Александар је понекад давао 
Илији задатак да иде у Београд, у 
часовничарску радњу Петковића, по 
сатове и резервне делове. Код истог 
мајстора је радио до почетка Другог 
светског рата, када је био мобилисан 
у националну службу у Бору. Срба 
даље наводи да је Света Михајловић, 
часовничар из Бора, сазнавши да је 
у националној служби један обучени 
часовничар, тражио да он ради код њега, 
а да повремено, у оквиру радне службе, 
одлази на одређене послове. Илија је 
у овој служби упознао Јеврејина Гара 
Ми Ласла, такође часовничара, кога 
је препоручио Свети Михајловићу за 
мајстора.  Током Другог светског рата, 
Света Михајловић је скривао Илију и 
Гара Ми Ласла у кухињи, на тавану и у 
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Слика 2. Илија Михајловић у радионици поправља сатове припадника 
Шесте личке партизанске јединице

Figure 2 Ilija Mihajlović in his workshop repairing watches to members of the Sixth Lika Partisan Brigade

Слика 3. Илија Михајловић у радњи државног предузећа Јувела
Figure 3 Ilija Mihajlović in the workshop of the Juvela public enterprise
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јаруги у шуми. Пред крај рата, мајстор 
Света је мобилисан за Сремски фронт, а 
његову часовничарску радњу водила је 
и примала поруџбине његова супруга. 
Илија и Ми Ласло су као радници 
остали у тој радњи још неко краће 
време јер су и они били мобилисани, 
и то у две различите партизанске 
јединице. Илија Михајловић је упућен 
у Шесту личку партизанску јединицу, 
у позадини, са главним задатком да 
поправља сатове нађене на убијеним 
немачким војницима и официрима, 
као и на колаборационистима.

Након Сремског фронта, Илија 
се кретао све до Трста и наставио 
је да поправља различите типове 
часовника, углавном ручне и џепне. По 
завршетку Другог светског рата вратио 
се у Београд, где је почео да ради у 
државном предузећу Јувела, у сервису 
и продајном месту за сатове у Кнез 
Михаиловој улици, у пасажу.

По причи Србе Михајловића, у 
Јувелином сервису је међу радницима 
био и немачки затвореник Лехарт Гогл, 
од кога су и други доучили неке финесе 
при поправци сатних механизама.

Илија је мајсторски испит положио 
у Привредној комори града Београда 
1960. године. Срба Михајловић наводи 
да је Илија у практичном делу имао 
задатак да направи клебонерелер 
зупчаник, потом да га постави у ручни 
часовник и да га навије, стави у сеф, а 
након 24 сата исправност часовника 
проверавали су чланови комисије. 
Најважнији члан комисије био је 
Стефановић.

Илија је своју прву радњу отворио 
на данашњем месту, на Tеразијама број 

5, у пасажу, 13. 12. 1955. године. До тада 
је живео у Улици Страхињића Бана. Да 
би основао своју прву радњу, морао је 
да уложи стан, тако да је краће време 
живео на горњој етажи радње, све 
до куповине куће на Лекином брду у 
Београду. По Србиној причи, резервни 
делови за часовнике углавном су 
набављани поштом из Швајцарске, 
Немачке, Аустрије и из других земаља 
или су одлазили у Трст и куповали 
их у тамошњим велепродајама. Осим 
часовничарског заната, Илија је поло- 
жио и златарски занат 1970. године, 
а по причи Србе Михајловића, у 
практичном делу испита морао је 
да направи прстен са каменом (тзв. 
француски шато).

Слика 4. Илија Михајловић у продајном делу своје 
часовничарске радње 

Figure 4 Ilija Mihajlović in the retail section of his 
watchmaker’s workshop
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Илија Михајловић има два сина, 
Србу и Александра. Срба је рођен у 
Београду, где је похађао основну школу 
и Шесту београдску гимназију, а потом 
је завршио Факултет политичких нау- 
ка. Александар је такође рођен у Бео- 
граду, 1958. године. После основне и 
средње школе у Београду, завршио је 
Туризмолошки смер на Географском 
факултету. Истовремено је, заједно с 
братом, учио часовничарски занат код 
свог оца Илије. Александар је положио 
мајсторско писмо при Машинској 
школи у Београду 1983. године. 

Илија Михајловић је отишао у 
пензију, а радња се води на његовог  
сина Србу, али је и Александар наставио 
ту да ради. Због унапређивања посла, 
Срба је од 2000. године похађао стру- 
чне курсеве у Швајцарској, како би 
упознао најсавременије трендове у 
часовничарском занату. 

У часовничарској радњи Србе Михај- 
ловића, осим праћења најновијих пос- 
тупака,  наставља се и неговање поро- 
дичне традиције овог заната.

ЗЛАТАРСКА РАДЊА „СТЕФАНОВИЋ”
У Коларчевој улици бр. 9 налази се 

главна златарска радња „Стефановић”. 
Најстарији запамћени предак који 
се бавио златарским занатом био 
је Димитрије Каранфиловић, праде- 
да данашњег власника Петра Стефа- 
новића. Димитрије је био велетрговац 
и власник неколико магаза у Битољу 
и Солуну. Златарски занат је изучио 
у Битољу, а 1886. године  је отворио 
прву радњу за трговину златом, драгим 
камењем и сатовима, набављеним у 
светским трговачким центрима – Бечу, 

Цариграду и Солуну. Са напредова- 
њем посла, отворио је радионицу са 
седам радника у Битољу и још две у 
Солуну. После Првог светског рата 
посао је наследио његов син Јован 
Каранфиловић, који је за кратко време 
успео да прошири посао, али је након 
Другог светског рата скоро цела његова 
имовина 1946. године национализо- 
вана и у власништву му је остала само 
мања радња у Битољу. Женидбом са 
Јовановом кћерком Лепосавом, 1937. 
године у породицу је ушао Миодраг 
Стефановић, који је уз таста изучио 
занат и помагао му да се посао у Битољу 
поново развије. Златарски занат је учио 
и у Београду, код чувеног мајстора 
Станислава Огњановића, а једно време 
је радио и у земунској фабрици сатова 
Инса. Почетком педесетих година XX 
века вратио се у Београд и отворио 
своју прву златарско-јувелирску рад- 
њу, у Балканској улици бр. 18. Корак 
напред ка модернизацији златарства 
код нас начинио је набавком машине за 
валцовање. Право производно злата- 
рство започето је 1956. године, уво- 
ђењем прве модерне ливнице у 
Београду. Од 1960. до 1962. године 
боравио је у Паризу, где је проширио 
своја знања, а златарску делатност је 
обављао у једној јеврејској златарској 
фирми. Вративши се у Београд, у посао  
је уводио и своје синове Јовицу и Петра, 
који су по завршетку Школе ученика у 
привреди и Средње техничке школе у 
Београду, одсек за златарство, отишли 
у Вићенцу на стручно усавршавање. 
Већ 1963. године, радња „Стефановић” 
је поседовала најмодернију опрему за 
производњу накита и успоставила је 
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сарадњу са италијанским фирмама 
Мario di Mario и Luigi dal Trozzo. Још 
једна радња отворена је 1966. године, 
у Македонској улици, а седамдесетих 
година XX века, као најопремљенија, 
снабдевала је више од 100 радњи 
широм Југославије.

У то време, 1976. године, у посао се 
укључио и Петар Стефановић. Моде- 
рнизација производње је настављена 
и осамдесетих година XX века, када 
је успостављена сарадња са фирмом 
F.О.V. (Forniture Orafe Vicentine) и 
када су из Италије увезене машине 
најновије генерације. Наредних година 

уследило је отварање још пет радњи у 
Београду. Истовремено са интензив- 
ном машинском производњом, радња 
„Стефановић” је неговала и тради- 
ционалну ручну израду уникатног 
накита. Почетком деведесетих година 
XX века, у посао се укључује пета 
генерација ове породице. Срђан Ј. 
Стефановић, након вишемесечног уса- 
вршавања у седишту F.О.V. у Вићенци 
и као дипломирани инжењер машин- 
ства, преузео је производни део. 
Миодраг П. Стефановић се за дизајн 
накита специјализовао у фирентинској 
школи Le Arti Оrafe. Петар Ј. Стефа- 

Слика 5. Mиодраг Стефановић испред своје радње
Figure 5 Miodrag Stefanović in front of his workshop

Слика 6. Излог златарске радње „Стефановић” 
Figure 6 Window of the Stefanović goldsmith’s workshop
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новић, дипломирани менаџер пари- 
ског Institute Franco-Аmericaine de Ma- 
nagement, се определио за организа- 
цију посла.

ЗЛАТАРА СТЕВАНА БОРИСАВЉЕВИЋА
У најужем центру Београда, у Ули- 

ци краља Милана 15, у пасажу, 
налази се златарска радња Стевана 
Борисављевића. Стеван је рођен 1938. 
године у Београду, где је завршио 
основну школу и Прву мушку гимна- 
зију, а затим је, први у породици, почео 
да учи златарски занат. Од 1956. до 
1959. године изучио је занат, а основне 
вештине је стекао у познатој златарској 
радионици „Стефановић”. Након одслу- 
жења војног рока, од 1961. до 1963. 
године је у тој радионици радио као 
калфа. Додатно усавршавање током 
годину дана стекао је у Јувели, познатој 
фирми у то време. Вођен жељом за 
новим знањима, а по препоруци зла- 
тара Бурмазовића из Београда, 1964. 
године је отишао у Париз, где је годину 
дана усавршавао занат и радио код Luy 
Cicellon-a. По повратку у Београд 1965. 
године, добио је и мајсторску диплому. 
Обогаћен новим искуствима и жељом 
да почне самосталан рад, 1995. године 
је отворио своју златарско-јувелирску 
радњу у Улици краља Милана, где се 
и данас налази. Своју креативност 
у изради накита прилагођавао је 
савременом дизајну и техникама 
израде, али је дао и лични печат, 
посебно у ручној изради накита од 
слоноваче у комбинацији са златом и 
драгим камењем.

У златарско-јувелирској радњи Сте- 
вана Борисављевића, као шеф мајсто- 

рске радионице ради Душан Поповић, 
рођен 1953. године у Београду. Основну 
школу је завршио у Београду, а потом 
и Школу ученика у привреди, одсек 
за златаре. Практичан део наставе 
обављао је у златарској радњи Бори- 
сављевића, од 1968. до 1972. године. 
После положеног испита наставио 
је да се професионално усавршава 
у истој радњи, све до 1979. године. 
Затим је почео и самостално да ради, 
све до 1998. године, а од тада је на 
различитим пројектима креативно 
сарађивао са мајсторском радионицом 
Борисављевић, и то у својству шефа.

Стевана Борисављевића је жеља за 
сталним усавршавањем често водила у 
Париз, где је стекао и диплому златара 
II степена, а од 1987. године је и члан 
Удружења уметничких заната у Паризу. 

Слика 7. Стеван Борисављевић у радионици
Figure 7 Stevan Borisavljević in his workshop
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На предлог златара из Словеније, 
златарско-јувелирска радња Стевана 
Борисављевића увршћена је у међу- 
народни CD водич за дипломате и 
стране грађане који раде у нашој земљи.

Поред оца, заљубљеника у свој 
посао, кћерка Марина је развила љубав 
према накиту. Завршила је школу 
за дизајн накита у Паризу. Данас 
живи у Монтреалу, где креира накит 
за  фирму Maison Birks из Канаде. 
Овде или у Монтреалу, традиција се 
наставља. У жељи да заштити струку 
и подигне је на виши ниво, с колегама 
истомишљеницима је 1993. године 
основала Удружење златара Београда, а 
1995. године Удружење златара Србије, 
делујући као председник оба удружења 
од оснивања. Стеван Борисављевић 
је преминуо 2010. године, а радњу је 
наставила да води супруга Нада. Као 
шеф мајсторске радионице остао је 
Душан Поповић, који својим радом 
на најбољи начин чува традицију 
и квалитет у изради златарско-
јувелирских производа.

ЗЛАТАРСКОЈУВЕЛИРСКА РАДЊА 
„АНДРЕЈЕВИЋ”

На територији Београда налазе се 
златарско-јувелирске радње „Андре- 
јевић”, у којима се традиционално, 
већ дуги низ година, негује златарско-
јувелирски занат. Њихов оснивач 
је Андрија Андрејевић, рођен у 
Крагујевцу 1922. године, који је са 
навршених годину и по дана доспео у 
Београд. Његов отац Коста Андрејевић 
био је један од чувенијих обућара у 
Крагујевцу, али је услед финансијских 
проблема дошао у Београд. По Андри- 

јиној причи, Коста је у то време почео да 
ради у државној фирми Војна обућа, као 
кројач цокула за војску. Био је активан 
члан соколског удружења. Коста и Коса 
Андрејевић су, осим Андрије, имали 
још троје деце, и то Александра, Наду и 
Злату. Коса је радила у фабрици чарапа 
у Београду, код Губеровца. Након 
завршене основне школе, са 12 година, 
Андрија је учио златарско-јувелирски 
занат код Стојана Орешчанина. Прве 
две године само је посматрао процес 
рада у радионици, а када је имао 14 
година, газда га је званично пријавио 
као ученика. По причи Андрије Андре- 
јевића, Орешчанин је имао јувелирску 
радњу на Теразијама 25, а изнад ње се 
налазила радионица са 20 радника. 
Истовремено са практичним радом 
у радионици, Андрија је три године 
похађао занатску школу у Београду, 
на општини Палилула. Са 14 година је 
ступио у соколско друштво Привредник 
у Београду, у Крунској улици број 6. 

Са навршених 17 година, у Удружењу 
занатлија за град Београд полагао је 
калфенски испит и добио диплому 
златарског заната. Почетком Другог 
светског рата, током бомбардовања 
Београда 6. априла 1941. године, 
на радњу Стојана Орешчанина на 
Теразијама 25 пала је бомба и уни- 
штила један део зграде. Након пар 
месеци радња је премештена у 
кућу у Косовској улици. У време 
немачке окупације Андрија је био 
у националној служби, обављајући 
пољопривредне радове у селу Макишу, 
у непосредној близини Београда, 
од 1942. до 1944. године. То му је 
омогућавало да се након завршеног 
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посла, у поподневним часовима бави 
златарско-јувелирским занатом код 
Орешчанина. Андрија наводи да се 
1944. године, са пријатељима договорио 
да се пријави као добровољац за 
Сремски фронт. У току пробоја Срем- 
ског фронта Андрија је био рањен у 
селу Немцима код Товарника. По- 
сле рата је још неко време радио 
код Стојана Орешчанина, а потом је 
обављао златарско-јувелирски занат 
у својој кући. Такође је радио и код 
часовничара Дежајустића, и то послове 
у вези с поправком накита. Своју прву 
радњу Андрија је отворио 1953. године, 
на тадашњем Булевару револуције 
(данас Булевар краља Александра) број 
116. У овој радњи  почео је сам ручно 
да израђује златарско-јувелирске пред- 
мете. Тада су за израду златарско-

јувелирских производа углавном кори- 
шћени муштериско лом-злато и сре- 
бро. По Андријиној причи, највише 
је тражено прстење са монограмом. 
Касније је материјал за рад набављан 
преко Привредне коморе Београда, 
али и даље у тачно ограниченим 
количинама. Андрија има сина и 
кћерку. Син Коста рођен је у Београду 
1953. године, где је завршио основну 
школу и гимназију, а потом две године 
Економског факултета. Истовремено 
је учио златарско-јувелирски занат 
код свог оца. Да би унапредио знање 
о драгом камењу и дијамантима, 
Коста је завршио европски огранак 
школе при Гемолошком институту из 
Америке, који се налази у Винћенци, 16. 
септембра 1996. године. Због повећаног 
обима посла, радња „Андрејевић” је 

Слика 8. Коста Андрејевић у продајном делу радње
Figure 8 Kosta Andrejević in the retail section of his workshop
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преместила своју централу такође 
на Булевар краља Александра, у бр. 
130, а првобитну радњу је наставила 
да води Андријина унука. Коста има 
два сина, Александра и Андрију. 
Заједно са Удружењем златара Србије, 
организовао је долазак стручњака из 
Gemological Institute of America (GIA) 
ради одржавања семинара о драгом 
камењу и дијамантима. Радња Косте 
Андрејевића основала је експозитуре 
у Сава центру и у Делта ситију у 
Београду. Осим  продаје сопствених 
производа, ексклузивни је увозник 
чувених златарско-јувелирских и 
часовничарских фирми, и то: Luxenter, 
Eternity, Perrelet, Tutti frutti 11, Aaron 
basha, Aki akoya, Sorini argenti, Torrini, 
Disney jewelry и Divini argenti.

Андрија Андрејевић је такође завр- 
шио европски огранак школе при 
Гемолошком институту из Америке, 
који се налази у Винћенци, 27. јуна 
2007. године.

У радњи „Андрејевић” и даље се 
негује породична традиција златарско-
јувелирског заната на територији 
Београда.

ЧАСОВНИЧАРСКОЗЛАТАРСКА РАДЊА 
СТЕВАНА МЛАДЕНОВИЋА

У најужем центру Београда, на 
Теразијама број 31, налази се часов- 
ничарско-златарска радња Стевана 
Младеновића. Најстарији запамћени 
предак породице Младеновић је 
Светозар, рођен у Београду, где је 
завршио основну и занатску школу. 
Потом је, до пензионисања, радио 
у Државној штампарији. Његов син 
Стеван рођен је у Београду 8. 12. 1909. 

године. Основну и занатску школу 
завршио је у Београду, а истовремено 
је учио часовничарски занат у тада 
чувеној радњи „Карић”, која се 
налазила у Мекензијевој улици, али је 
након пар година пресељена у Улицу 
краља Милана 116. По причи Михајла 
Младеновића, Стеван је ту најпре учио 
који су основни делови часовника и 
како они функционишу, а потом и како 
се врше поправке часовника, и то на 
једноставнијим сатним механизмима, 
а касније на све сложенијим. Након 
четири године учења часовничарског 
заната, Стеван је положио мајсторски 
испит у Удружењу занатлија за град 
Београд, 22. 3. 1931. године. Своју пр- 
ву радњу отворио је у Улици цара 
Николаја, данашњој Мекензијовој. Ту 
су се, осим часовника, продавали и 
јувелирско-златарски производи. Сте- 
ван је био активан члан Соколског 
удружења града Београда, и то у 
оквиру секције за гимнастику и бокс. 
Његова  часовничарска радња је 1938. 
године премештена на Теразије 31, у 
локал поред данашњег у истој згради. 
Стеван има два сина, Михајла (1934) и 
Момчила (1936).

Стеван је током читавог Другог 
светског рата био мобилисан у 
Ватрогасну службу града Београда. По 
завршетку рата одузет му је локал и 
додељен један мањи у истој згради, где 
се и данас налази. Михајло је завршио 
основну школу и Трећу београдску 
гимназију, а истовремено је учио 
часовничарски и златарски занат код 
свог оца. Момчило је завршио основну 
и занатску школу у Београду, али је учио 
и часовничарски занат код свог оца и 
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у часовничарској радњи Анђелковића. 
Михајло је мајсторски испит из часов- 
ничарског заната положио у При- 
вредној комори града Београда, када 
је у практичном делу имао задатак да 
направи кључ за сат. Након годину дана, 
1962. године је положио мајсторски 
испит из златарског заната, када је 
морао да направи наруквицу.

 Момчило је мајсторски испит 
такође положио у Привредној комори 
града Београда, 5. 10. 1961. године. 
Стеван Младеновић је умро 1958. 
године. Часовничарску радњу  је насле- 
дила његова супруга, а радњу води 
пословођа заједно са радницима. 
Пошто су положили мајсторске испите, 
њихова мајка је радњу преписала на 
Момчила и Михајла. По Михајловој 
причи, међу значајнијим пословима 
ове часовничарске радње је одржа- 
вање сатова у Патријаршији. Михајло 
Младеновић има сина Стевана, који је 
рођен 1963. године у Београду. Поред 
поправке и продаје сатова, у овој радњи 
се од 1989. године продају и златарски 
производи. Михајло Младеновић је 
отишао у пензију 1997. године, али и 
даље повремено ради, а часовничарску 
радњу води његов син Стеван. 

ЗЛАТАРСКОЈУВЕЛИРСКА РАДЊА 
„БУРМАЗОВИЋ”

У најужем центру Београда, у Улици 
краља Милана, све до недавно се 
налазила златарско-јувелирска радња 
Михајла Бурмазовића. Њен оснивач 
био је Радојко Бурмазовић, рођен 1909. 
године у селу Сирчи код Краљева, 
где је завршио основну школу, након 
чега је дошао у Београд. Ту је похађао 

трогодишњу занатску школу, и то 
одсек за обраду метала. Осим тога, 
по препоруци свог рођака, 15. или 
21. новембра 1925. године почео је да 
учи јувелирски занат код Станислава 
Огњановића, чија је радња у то време 
била у Кнез Михаиловој улици бр. 
83. Према договору који су постигли 
Радојков рођак и Огњановић, требало 
је да као шегрт остане на занату две и по 
године, у случају да му добро иде, или 
три године, у случају да му иде теже. 
Пре истека три године, тј. 21. новембра 
1928, Радојков рођак је од Огњановића 
тражио да га ослободи шегртовања и 
да га пријави за полагање калфенског 
испита, што Огњановић није хтео да 
учини. Због тога је Радојков рођак 
тужио Огњановића инспекцији рада, 
па се обавезао да ће то учинити до 1. 
јануара 1929, али договор није испунио.  
Да би Рајко Бурмазовић ипак полагао 
калфенски испит, златар Милоје 
Јанковић замолио је Занатски еснаф 
Београда да га пријави на сопствено 
име, а потом за полагање калфенског 
испита 16. јануара 1929. године. Испит 
је успешно положио код златара 
Илије Јанковића, а мајсторски испит 
1935. године код Душана Петровића. 
Самосталну радњу отворио је 1938. 
године на Теразијама. Пошто му је 
држава 1948. године одузела тај про- 
стор, додељена му је локација у Улици 
краља Милана. Кроз ту радњу, која је 
радила све до недавно, као ученици 
и радници прошли су многи касније 
чувени златари. У њој се налазила 
фотографија с почетка четрдесетих 
година XX века, на којој се, између 
осталих, виде Никола Ђурђевић, Раде 
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Ајваз, Александар Михајловић, браћа 
Вајс. Уз Радојка, занат је учио и његов 
син Михајло, који је 1981. године 
преузео радњу. Његов син Игор данас 
специјализира златарство у радионици 
у Нирнбергу. 

ЧАСОВНИЧАРСКОЗЛАТАРСКА РАДЊА 
ЈОВАНА ВЛКОВСКОГ

У Београду, у непосредној близини 
хотела Парк, у Савској улици број 7, 
налази се часовничарско-златарска 
радња Јована Влковског, који је рођен 
у Скопљу 1927. године, где је завр- 
шио основну и занатску школу. У 
току занатске школе похађао је и 
часовничарски занат код Јосипа Пер- 
чинка, чија је радња била у Скопљу, 
у Улици краља Петра. По Јовановој 
причи, најпре се учило који су 
основни елементи сата, како се праве 
одређени делови и како функционише 
часовник, и то на једноставнијим 
типовима,  а потом на све сложенијим. 
После калфовања, Јован је положио 
мајсторски испит у Удружењу занатлија 
за град Скопље. У практичном делу је 
имао задатак да направи плато који 
служи за покретање ручних и џепних 
сатова. Јован је затим одслужио војни 
рок, након чега се вратио у Скопље 
и отворио своју прву часовничарску 
радњу, у Турској чаршији. Ту је боравио 
краће време, а потом је овај локал 
заменио другим, у истој улици. Ту је 
био три месеца, а затим је отишао у 
локал који је припадао вакуфу, где је 
такође остао пар месеци. По наговору 
пријатеља, Јован је 1948. године дошао 
у Београд и наставио је да ради као 
часовничар у радњи Јовановића, која 

се тада налазила у Змај Јовиној улици, 
али је убрзо премештена у Балканску 
улицу. Јован Влковски је после тога 
отворио самосталну часовничарску 
радњу на Булевару револуције (данас 
Краља Александра), преко пута Прав- 
ног факултета, у пасажу. Након годину 
дана, због рушења објекта у коме се 
налазила, Јован је своју радњу преселио 
поред пијаце Ђерам.

 Јован има троје деце, Ђорђа,  ро- 
ђеног 1948, Драгослава, рођеног 1951, 
и Љубишу, рођеног 1954. године. 
Часовничарска радња Јована Влковског 
дванаест година је радила код пијаце 
Ђерам, а затим је премештена у 
Улицу Слободана Пенезића (данашњу 
Савску) број 7,  где се до тада налазила 
обућарска радња, коју је власник, због  
одласка у пензију, препустио Јовану.

ЗЛАТАРСКА РАДЊА ЗЛАТКА 
МАРЈАНОВИЋА

Прича о историјату ове радње 
почиње 1925. године, када је њен први 
власник, Чедомир Марјановић, завршио 
занат уметничког лимара у Лесковцу. 
Чедомир је радио многе уметничке 
лимарске радове за зграде у тадашњем 
малом, али врло богатом Лесковцу, тада 
познатом и као „српски Манчестер“ јер 
су се у њему налазиле највеће фабрике 
текстила у земљи. Био је веома вешт у 
ручном раду, савијању и обликовању 
лима у разне фигуре. У Београд је дошао 
1934. године и запослио се у фабрици 
авиона „Рогожарски”, као мајстор за 
израду елиса за авионе, које су прављене 
од дрвета, ручном обрадом, а могли 
су да их праве само врхунски зналци 
и мајстори са вештом руком. За време 
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Другог светског рата начинио је прве 
кораке у изради накита, правећи својој 
супрузи шнале за косу од отпадака 
плексигласа. Одмах по завршетку рата 
почео је самостални рад код куће, а 
затим у радионици и радњи у Улици 29. 
новембра, коју је регистровао за израду 
накита и украсних предмета од разних 
материјала и за поправку наливпера. 
Потом је радњу 1953. године преселио 
у Балканску 23, у двориште зграде, 
где је направио велику радионицу за 
озбиљну производњу накита, и то ручно. 
Неколико година раније, са још три 
београдска мајстора је положио испит 
пред комисијом, како би се потврдила 
његова способност за израду накита, 
што мајстору који је радио већ двадесет 
година није био велики проблем. Радња 
је још једном променила локацију 
1957. године, у Улицу краља Милана, 
где се и данас налази. Мали простор 
у продавници и одвојена радионица 
у сутерену захтевали су и особу која 
је стално морала да буде присутна. 
Ту улогу преузела је супруга Милица, 
док је Чедомир сам, а касније са сином 
Златком, производио накит и украсне 
шнале, огрлице, привеске и прстење од 
разног материјала. У време сиромаштва, 
када накит није био доступан свима, 
није се могло живети само од њега, тако 
да је Чедомир и оправљао накит, перца 
за наливпера, која су тада била право 
мало богатство, за шта је човек морао 
бити прави мајстор. У том окружењу,  
оцу је помагао и стасавао син 
Златко, који је после средње школе 
завршио златарски занат у Инђији. 
У новоизграђеном простору у истој 
згради, 1971. године су отворили 

ново одељење за продају златног и 
сребрног накита, чију су производњу 
започели у сопственој радионици. Про- 
ширивањем простора оформљена је 
модерна, лепо уређена радионица за 
озбиљну производњу накита. У добрим 
временима, са запосленима којих је 
било и десетак, уз огромно искуство 
Чедомира, који је остао веран својој 
старој изради накита од племенитих 
материјала, одрастао је Златко, који је 
многа искуства преузео од оца. Чедомир 
је 1979. године отишао на привремени рад 
у Немачку, где је 1980. године положио 
мајсторски испит пред комисијом 
Златарске коморе Диселдорфа, у месту 
Кевели, код мајстора Фон Ојена, чиме је 
потврдио мајсторство и добио чланство 
у Занатској комори Немачке. Затим је 
отворио радњу у месту Мерсу недалеко 
од Диселдорфа. Чедомир Марјановић 
је умро у Београду, стигавши да своја 
знања и искуства пренесе унуку Срђану, 
тако да се историја поновила, овог пута 
Златко је радио са сином Срђаном, који  
је такође положио мајсторски испит.  
Када је израда накита од разног матери- 
јала постала неисплатива, продавница  
је преуређена у специјалну радњу за 
продају накита од сребра, па се један део 
радника, заједно са Срђаном као вођом 
тог пословног пројекта, определио за 
израду накита од сребра, док су се други 
запослени бавили производњом златног 
накита. Захваљујући знањима стеченим 
у Немачкој, Златко је 1995. године 
покренуо посебан програм порцулан-
злато, који чине иконице на порцулану 
у златним рамовима, а које представљају 
специфичност код нас. Ради праћења 
техничких иновација у златарском 
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занату, златара „Златко” је 2000. 
године,  прва у нашој земљи, набавила 
ласер фирме Schmalz, који омогућава 
остваривање шведског квалитета у 
изради накита. Златко Марјановић је 
умро 2009. године у Београду, а његову 
златарску радњу је наследио Срђан, који 
је наставио да негује стару традицију 
ручне израде накита, али помоћу 
најсавременијих машина у златарском 
занату. 

ЗЛАТАРА „ОЛГА МИХАИЛОВИЋ  САША 
ГОЛУБОВИЋ”

Први власник и главни мајстор 
у овој радњи био је Олгин супруг 
Александар Михаиловић, рођен 16. 

јуна 1927. године у Београду. Златарски 
занат је почео да учи 1941. године, 
у чувеној радионици „Бурмазовић–
Павловић”. Ту је радио све док се није 
осамосталио и отворио сопствену рад- 
њу 1961. године, у Немањиној улици 
42, на данашњој локацији. Занатски 
испит за златара Александар је по- 
ложио 1956. године, што му је омо- 
гућило отварање самосталне радње. 
У почетном, тешком периоду, помоћ 
су му пружиле старије колеге Илија 
Јанковић, Радојко Бурмазовић и Ни- 
кола Павловић. Међутим, Алексан- 
дар је успео да развије посао захва- 
љујући својој вештини доброг фасера, 
каквих је у то време било мало. Касније 

Слика 9. Александар Михаиловић за радним столом 
Figure 9 Aleksandar Mihailović at the working table
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су до изражаја дошле и друге његове 
занатске способности.

Након смрти Александра Михаи- 
ловића 1981. године, радња је носила име 
његове супруге Олге, а од 1984. године 
стручни пословођа и главни мајстор био 
је Саша Голубовић, који је од 1978. до 1982. 
године златарски занат учио код Душана 
Поповића и Милоша Недељковића. Ди- 
плому квалификованог златара добио 
је у Образовном центру „Први мај”. 

С подједнаком вештином, Голубовић 
се бави ливењем и ручном израдом 
накита, продужујући живот радњи 
„Михаиловић”, а истовремено ствара- 
јући место за своје име у свету златарства.

ЗЛАТАРСКОЈУВЕЛИРСКА И 
ЧАСОВНИЧАРСКА РАДЊА „СТЕФАНОВИЋ”

У самом центру Београда, у Кнез 
Михаиловој улици 25, у пасажу, нала- 
зила се јувелирска и часовничарска 
радња „Стефановић”. Најстарији запам- 
ћени предак породице Стефановић 
који је почео да се бави обрадом злата 
и сребра био је Таса Стефановић, чији 
је отац био свештеник. Таса је рођен 
у Пожаревцу, где је завршио основну 
школу. Потом је учио златарски занат 
код једног златара у Краљевој улици у 
Пожаревцу. Након добијања занатске 
дипломе, најпре је још неко време 
радио код свог мајстора, а потом је 
отворио самосталну златарску радњу 
у Kраљевој улици. Таса се превасходно 
бавио израдом златарско-јувелирских 
производа, а продавао је и поправљао 
сатове познатих марки. Школовао 
је младеж из околине. Имао је сина 
Милана, који је рођен у Пожаревцу, 
где је завршио основну и трогодишњу 
занатску школу. Практични део 
наставе обављао је у златарској радњи 
свог оца. Након добијања дипломе 
почео је да ради код оца, који му 
је 1892. године препустио вођење 
радње. Милан и његова супруга 
Милева, рођена Атанацковић, имали 
су троје деце: Драгољуба (1890), 
Миливоја (1898) и Јелу. Драгољуб је 
основну школу завршио у Пожаревцу, 
а потом и занатску школу, током које 

Слика 10. Александар Михаиловић и Михаљ 
Чизовски, колега часовничар, испред радње
Figure 10 Aleksandar Mihailović and Mihalj Čizovski, 
colleague watchmaker, in front of the workshop
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је практичну наставу похађао код 
свог оца. Завршио је шест разреда 
гимназије у Пожаревцу, а истовремено 
је учио начин рада у златарско-
јувелирској и часовничарској радњи. 
Таса Стефановић је умро 1914. године 
у Пожаревцу. Након гимназије, 
1918. године Миливоје је усавршио 
златарско-јувелирски и часовничарски 
занат у познатим европским центрима,  
у Бечу, Паризу, Форцхајму и Амстер- 
даму. Потом је дошао у Београд 1922. 
године и отворио сопствену златарско-
јувелирску и часовничарску радњу у 
Пашићевој улици. Ту је боравио краће 

време, а потом је радњу 1923. године 
преселио у Кнез Михаилову улицу 10.

Миливојев брат Драгољуб је остао у 
Пожаревцу и наставио да води радњу. 
Осим радње у Кнез Михаиловој ули- 
ци 10, Стефановићи су имали фили- 
јалу и у Врњачкој Бањи. Спољни и уну- 
трашњи изглед радње у Кнез Михаи- 
ловој био је уређен  у складу са тада 
најсавременијим трендовима. По при- 
чи Јелене Стефановић-Стаменковић, 
ентеријер је био организован на сле- 
дећи начин: у радњи, слеве стране 
су се налазиле витрине у којима је 
презентовано најлепше европско сре- 

Слика 11. Излог радње Милана Т. Стефановића из 1923. године 
Figure 11 Window of the workshop of Milan T. Stefanović in 1923
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бро, а испред њих су биле две фотеље 
и две фигуре; на десној страни се 
налазила дугачка стаклена тезга, а 
иза ње витрине у којима су  били 
изложени златарско-јувелирски и 
часовничарски производи. Осим соп- 
ствених златарско-јувелирских изра- 
ђевина, продавани су и производи 
познатих европских златара-јувелира. 
Миливоје је заступао следеће часов- 
ничарске фирме: Vacheron Constantin, 
J. Rauchenbach, IWC Schaffhausen, 
Longines, Rolex, Cortebert и др. У 
асортиману су се налазили камински 
и зидни сатови, будилници и стоје- 
ћи сатови познатих европских мар- 
ки Жапи (Француска) и Кинцл 

Швелинген (Немачка). У витринама 
су били заступљени и луксузни сер- 
виси познатих европских кућа. Као 
врстан занатлија, Миливоје је добијао 
значајна признања, и то: 1927. године, 
за израђен накит типа „ала маркиза”, 
и у Лондону 1928. године, за сат 
опточен сафирима и брилијантима, 
у арт деко стилу. Треба навести да 
је Миливоје дизајнирао, а његов 
најбољи мајстор, Аустријанац Павлика, 
израдио прстен који је Удружење 
глумаца Краљевине Југославије доде- 
лило Добрици Милутиновићу, а након 
његовог нестанка урадио је и реплику. 
Врло често је посећивао познате 
европске златарско-јувелирске и часов- 

Слика 12. Излог радње Милана Т. Стефановића у Кнез Михаиловој улици 
Figure 12 Window of the workshop of Milan T. Stefanović in Knez Mihailova Street
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ничарске куће, са којима је имао 
готово сталну кореспонденцију. Због 
врло квалитетног рада и позна- 
вања златарско-јувелирског и часов- 
ничарског заната, радња је од 1927. 
године имала титулу краљевског 
дворског лиферанта. Значајно је да 
је на производима познатих европских 
часовничарских фирми и на луксузним 
сервисима већ током производње био 
угравиран назив радње „Краљевски 
дворски лиферант Милан Т. Сте- 
фановић”.

Миливоје и његова супруга Вукосава, 
рођена Раденковић (1910), из Београда, 
имају три кћерке: Лепосаву (1931–2011), 
Јелену(1933) и Мирјану (1934–2004).

У време немачког бомбардовања 
Београда 6. априла 1941. године, 
златарско-јувелирска и часовничарска 
радња у Кнез Михаиловој 10 била 
је порушена и уништена. По причи 
Јелене Стефановић-Стаменковић, Ми- 
ливоје је из згаришта успео да извуче 
касу. Током Другог светског рата 
Миливоје није поново покретао рад- 
њу. Драгољуб је остао у Пожаревцу, 
настављајући да израђује златарско-
јувелирске производе.  Имао је четворо 
деце: Димитрија, Милана, Милку и 
Миливоја. У радњи је обављао и про- 
дају и оправку свих врста сатова, 
настављајући да ради и за време рата. 
Драгољуб је убијен октобра 1944. 
године. Након рата, Миливоје је био 
упућен на принудни рад у трајању од 
три године и шест месеци, рачунајући  
и време у истражном затвору од 
4.12.1948, извршена је конфискација 
целокупне његове имовине, изгубио 
је и грађанска права у трајању од једне 

године. Из затвора је изашао 1952. 
године, а 1954. је поново отворио 
златарско-јувелирску и часовничарску 
радњу у Кнез Михаиловој 25, у 
пасажу, где је пре тога био оптичар, 
кога је Миливоје познавао, а који 
је отишао у Шведску. У радњи су 
углавном поправљани златарско-
јувелирски и часовничарски прои- 
зводи, а само мало је израђиван 
накит. Миливоје је преминуо 1978. 
године у Београду. Димитрије је 
наставио да се бави златарско-
јувелирским и часовничарским зана- 
том у оквиру државног предузећа 
Занат сервис. Његов син Драгослав 
погинуо је у саобраћајној несрећи, 
чиме се угасила ова чувена златарско-
јувелирска и часовничарска радња.

ЗЛАТАРСКОЈУВЕЛИРСКА РАДЊА НИКОЛЕ 
ЂУРЂЕВИЋА

 У Дечанској улици 19 налази се 
златарско-јувелирска радња коју је 
основао Никола Ђурђевић, рођен 
1919. године у Босни, у околини 
Дервенте, где је завршио основну 
школу. Након тога је дошао у Београд 
да учи златарски занат. Уписао се 
у занатску школу, на одсек за златар- 
ство. Практични део наставе похађао 
је код златара-јувелира Шпера. По 
завршетку занатске школе у трајању 
од три године,  наставио је да учи 
занат код Шпера. После пет година 
положио је помоћни испит, а око 
1939. године калфенски. Од 1940. до 
1945. године радио је и усавршавао 
знање у радионици „Бурмазовић–
Павловић”, где је 1943. године стекао 
звање мајстора. Ту је упознао Радета 
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Ајваза, с којим је 1945. године отворио 
ортачку радњу „Ђурђевић–Ајваз” у 
Македонској улици. Када су одатле 
исељени 1968. године, Ђурђевић је 
прешао код часовничара Николе 
Накараде у Дечанској улици, с којим је 
делио радњу око годину дана, а затим 
је постао једини власник и до данас 
радња носи име „Ђурђевић”.

 Николин син Чедомир рођен је 
1942. године у Београду, где је похађао 
основну школу и гимназију, после чега 
је уписао Архитектонски факултет 
у Београду. По завршетку факултета 
наставио је да се бави архитектуром. 
Чедомиров син Никола рођен је 1967. 
године у Београду, где је завршио Прву 

београдску гимназију. Истовремено је 
активно  учио златарско-јувелирски 
занат код свога деде Николе. То знање 
је верификовао 1986. године, у Центру 
за усмерено образовање и васпитање 
НУ „Браћа Стаменковић”. Никола данас 
води ову породичну радњу и труди се 
да прати савремене трендове, али и да 
сачува традицију ручне израде накита.  

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
У златарско-јувелирском занату је 

знатно мање присутна општа тенден- 
ција опадања потражње за прои- 
зводима и услугама, као што је случај у 
часовничарском занату, и то због појаве 
дигиталних часовника на тржишту. 

Слика 13. Никола Ђурђевић, оснивач златарско-јувелирске радње
Figure 13 Nikola Đurđević, the founder of a jeweller’s workshop 
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Услед тога је смањен број старих 
часовничарских занатских радњи у 
језгру града, при чему су се неке од њих 
преоријентисале на продају луксузних 
аналогних часовника, захваљујући чему 

су опстале у центру Београда. Такође, 
конкуренцију златарско-јувелирском и 
часовничарском занату чине и трговине 
које тако преузимају део тржишта, што 
отежава положај занатских радњи.
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BELGRADE’S CRAFTS AND CRAFTSMEN’S BIOGRAPHIES (5) 

SUMMARY

In this paper, the author seeks to identify jewellery and watchmaker’s workshops 
in the territory of Belgrade which practiced and preserved traditional manufacturing 
methods, as opposed to the majority of artisans in these trades, who fully adopted 
modern technologies. 

New technologies and rapid changes in manufacturing technology, accompanied by 
an excessive production of all kinds of products for everyday use, have largely replaced 
traditional artisan goods. Therefore, the vast majority of workshops practicing 
traditional crafts are insufficiently profitable to keep on working in the city centre. 
Due to lacking protection and support from the city, i.e. state authorities, they are 
dislocated towards the peripheral areas of the city.

Over the past fifty years, this tendency has been present throughout Europe. 
However, in order to preserve the authentic atmosphere of old European cities, 
including Belgrade, national authorities have undertaken measures aimed at protecting 
traditional artisan workshops as intangible cultural heritage.

As far as the jeweller’s trade is concerned, the overall drop in demand for products 
and services is not so pronounced, as opposed to the watchmaker’s trade, where the 
decreasing demand is a result of a market dominated by digital clocks and watches. Due 
to this, the number of traditional watchmaker’s shops in the city centre has decreased. 
Some of the old Belgrade watchmaker’s shops have turned to the market of luxury 
analogue watches and clocks and owing to this they have managed to survive in the city 
centre. Commercial shops are competition to the jeweller’s and watchmaker’s trade; 
they seize a part of the market, thereby aggravating the position of artisan workshops.

The paper presents artisan workshops that were once active in the territory of 
Belgrade with the idea of illustrating the traditional manufacturing process in jewellery 
and watchmaker’s workshops. Some of these workshops were closed, while others, 
which have adjusted their work methods to modern trends and technologies, have 
remained active until the present day.




