
ПРВА СРПСКА ПАРНА ПИВАРА ЂОРЂА ВАЈФЕРТА (1873–1947)

АПСТРАКТ: Протекла је 141 година  од оснивања Прве српске парне пиваре 
Ђорђа Вајферта и почетка индустријске производње пива у Београду. Као прва 
такве врсте, Вајфертова пивара представља репрезентативни пример и, може 
се слободно рећи, симбол целокупног процеса индустријализације, али уједно 
и модернизације и урбанизације Београда током последњих деценија XIX века. 
Рад је методолошки конципиран тако да хронолошки и тематски прикаже развој, 
пословање, значајне људе и догађаје из њене историје, а у мањем сегменту и живот и 
рад Ђорђа Вајферта. Написан је на основу података из до сада углавном необјављене 
архивске грађе, релевантне литературе и текстова из дневне штампе о раду Пиваре 
и деловању Ђорђа Вајферта. Хронолошки је ограничен 1947. годином, када Пивара 
из приватног прелази у државно власништво, чиме се мењају власничка структура 
и њен дотадашњи начин пословања. 
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ĐORĐE VAJFERT’S FIRST SERBIAN STEAM BREWERY (1873–1947)

АBSTRACT: One hundred and forty-one years have lapsed since the founding of Đorđe Vajfert’s 
(Georg Weifert) First Serbian Steam Brewery and the beginning of the industrial production of 
beer in Belgrade. As the first industrial facility of this type, Vajfert’s brewery is a representative 
example and, it is right to say, a symbol of the industrialization, modernization and urbanization 
of Belgrade in the closing decades of the 19th century. In terms of methodology, the paper 
presents a chronological and thematic overview of the business affairs, important people and 
events from its history and, in brief, the life and work of Đorđe Vajfert. The chronological 
framework is limited to 1947, when the previously private brewery became a state-owned 
property, which resulted in a change of the ownership structure and business methods. 
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ОСНИВАЊЕ ПРВЕ СРПСКЕ ПАРНЕ ПИВАРЕ 
ЂОРЂА ВАЈФЕРТА

Пиварска традиција панчевачког 
дела фамилије Вајферт датира из 
1847. године, када је Игњат (1826–
1911), отац Ђорђа Вајферта, од свог 
рођака Игњаца Хајзера фон Кудриција 
откупио Панчевачку пивару и започео 
самостални рад.1 Након више од једне 
и по деценије успешног пословања, 
почетком 1865. године дошао је у Београд 
и под закуп узео Кнежеву пивару.2 
Прелазак у Београд представљао је 
добар пословни потез пошто је пиво 
управо у том периоду постајало све 
омиљеније пиће међу Београђанима, 
а и Кнежева пивара била je већа и 
модернија од тада једине конкурентске 

Мале пиваре Филипа Ђорђевића.3 
Због повећаног обима посла у панче- 
вачкој и београдској пивари, И. 
Вајферт је 1869. године упутио старијег 
сина Ђорђа (1850–1937) на стручно 
усавршавање на Пољопривредној ака- 
демији у Вајнштефану – пиварски 
одсек, с циљем да га након свршетка 
школовања замени и преузме управу 
над пословима у Београду.4

Продаја пива из Кнежеве пиваре 
ишла је добро, а како је производња 
била мануелна и нису се могле 
произвести знатније количине које би 
задовољиле потражњу на тржишту, 
И. Вајферт је крајем 60-их година XIX 
века, од београдског адвоката Петра 
Марковића купио плац Смутековац са 

1 Marija Koršoš i Oktavijan Trifu, Pivara u Pančevu 
(1722–1972) (Pančevo: PIK Tamiš, 1977), 37; Саша 
Илић, Соња Јерковић и Владимир Булајић, Ђорђе 
Вајферт, визионар и прегалац: лична и пословна 
илустрована биографија (1850–1937) (Београд: 
НБС, 2010), 17. У даљем тексту (Илић, Јерковић 
и Булајић, Ђорђе Вајферт). Аутори наводе да је 
Панчевачку пивару 1841. године од свог таста 
преузео Игњатов отац, а Ђорђев деда Георг, а да 
ју је Игњат од оца преузео 1849. године. Више о 
панчевачком огранку фамилије Вајферт видети 
у: Felix Milleker, Porodica Weifert i pivara u Pančevu 
od 1722/3–1923 (Beograd i Pančevo: Istorijski arhiv 
Pančevo i Fond Đorđe Vajfert, 2009) и Brigitа Stаnić 
Vајfеrt, Vajfertovi: hronika familije Vајfеrt u Vršcu i 
Pančevu (Bеоgrаd: B. Stаnić Vајfеrt, 2007), 114–118. 
У даљем тексту (Stanić Vajfet, Vajfertovi).

2 „Објава И. М. Вајферта о узимању Кнежеве 
пиваре у закуп”, СН, 4. март 1865, 98. На 
углу данашњих улица Адмирала Гепрата и 
Балканске завршена је 1840. године градња 
Велике или Кнежеве пиваре, чији је власник 
постала кнегиња Љубица Обреновић. Њен 
први управник од 1. јануара 1841. до 30. 
јуна 1842. године био је Константин Хадија, 
познати земунски трговац, пивар и ађутант 
кнеза Михаила и зет Јеврема Обреновића. О 

раду пиваре нема много сачуваних података, 
али се зна да је након 1842. године издавана 
у закуп, да се у њој производило светло и 
тамно мерцен пиво, да производња није могла 
бити већа од неколико хиљада хектолитара 
и да је продавала и шпиритус. Производња 
пива је обустављена 1873. године и од тада је 
пивара имала сасвим другу намену. Сви подаци 
коришћени у раду из Политике до 1941. године, 
Српских новина и Шестара преузети су са 
интернет сајта: http://serbia-forum.mi.sanu.ac.rs/
Webbook.jsp?entry=866 и у даљем тексту и у 
попису библиографије на крају рада неће бити 
посебно навођени, зато што се свака референца 
може лако пронаћи по датуму и броју странице 
на поменутој веб адреси, за сваку новину и 
публикацију посебно. Свим референцама са 
поменутог интернет сајта приступљено је од  
1. 1. 2012. до 30. 10. 2013. Сви датуми у тексту до 
1. јануара 1919. године су по старом јулијанском 
календару. 

3 Мала или Филипова пивара налазила се на 
углу данашњих улица Цетинске и Скадарске, 
а с радом је започела око 1850. године. 
Почетком 1888. године прешла је у власништво 
београдске фамилије Бајлони.

4 Илић, Јерковић и Булајић, Ђорђе Вајферт, 17. 
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малом кафаном-пивницом, с намером 
да започне изградњу нове пиваре на 
парни погон.5 Тадашњи Смутековац, 
данашњи Мостар на Сењаку, није 
одабран случајно пошто је богат водом, 
главном сировином за производњу 
пива, а у његовој близини је протицао 
и Мокролушки поток. На општинској 
земљи поред Смутековца започео је 
1871. године печење цигле неопходне 
за зидање пиваре и од Општине 
београдске је тражио да му заузето 
земљиште уступи уз надокнаду, како 
би имао довољно простора за изградњу 
пиваре и осталих пратећих објеката. 
Одбор општински, на седници од 19. 
фебруара 1872. године, донео је одлуку 
да И. Вајферту бесплатно уступи један 
део заузете земље, док је за другу 
парцелу требало да плати 450 дуката, с 
тим да се може укњижити на његовог 
сина Ђорђа. За ову одлуку гласао је 

21 одборник, док је само један био 
против. Неколико месеци касније И. 
Вајферт је упутио молбу да му се уместо 
уступљеног земљишта додели друго, 
али није познато како је овај захтев 
решен.6 Из ових навода се закључује 
да је изградња Пиваре започета крајем 
1871. или почетком 1872. године, а 
производња пива 1873. године. Ђорђе 
Вајферт, будући власник Пиваре, је 11. 
фебруара 1873. године примио српско 
поданство и те године је започео 
своју пословну каријеру.7 У каснијим 
публикацијама и документима се 
наводи да је Пивара основана 1873. 
године, што потврђују и два посредна 
извора из исте године. Први је новински 
оглас Првог српског пиварског друш- 
тва, који гласи: „Уверавамо сваког 
пријатеља Српског напредка; да ћемо 
целе године имати доброг квалитета 
пива, и довољну количину јер је 

5 У литератури се наводи да је Ђорђе Вајферт 
купио плац од Чеха Хајнриха Смутека, зидара, 
по коме је имање и добило име, што не 
одговара истини. Адвокат Петар Марковић 
је 1865. године издао под аренду имање 
Смутековац, на коме су се налазили пивница и 
стрелиште, а 1871. године он изричито наводи 
да је имање његово, што потврђује да је део 
овог плаца он продао Игњату Вајферту, а не 
Смутек. У: „Оглас за издавање Смутековца”, 
СН, 27.  март 1865, 198; „Протокол састанка 
Општине београдске”, СН, 28. август 1871, 536.

6 „Протоколи састанака Општине београдске”, 
СН, 11. септембар 1871, 570; 23. септембар 1871, 
598–599; 30. март 1872, 226–227; 6. јул 1872, 414; 
22. август 1872, 594.

7 „Слава Ђорђу Вајферту”!, Политика 17. 
септембар 1923, 3. Колико се непоуздана 
традиција увукла у литературу најбоље се види 
из следећег текста: „Двaдeсeттрoгoдишњи 
Ђoрђe, вeћ пoмeнутe 1871. (сиц), нa рeскир 
купуje вeлики плaц пoдaљe oд грaдa, a нa брду 
Смутeкoвaц и пoдижe мoдeрну пивaру, jeдну oд 

нajвeћих у Eврoпи. Прe пoчeткa грaдњe мoрao 
je дoстa мукa дa прeтрпи jeр ниje пoсeдoвao 
српскo држaвљaнствo. У прибaвљaњу дoзвoлa 
дoстa му je пoмoгao кнeз Mихaилo Oбрeнoвић 
(сиц), кoмe сe Ђoрђe, збoг свojих спoсoбнoсти 
и мaрљивoсти, вeoмa дoпao, a пoсeбнo 
њeгoвoм „нaстojнику“ дoктoру Пaцeку, (сиц),  
кojи гa je прeпoручиo кнeзу. Нa крajу, рeскир 
сe исплaтиo и пивaрa je пoчeлa дa рaди“. У: 
Велимир Буцало, „Динар од сребра”, Српско 
наслеђе 7 (1998), http://www.srpsko-nasledje.rs/
sr-c/1998/07/article-08.html. O најранијој исто- 
рији и оснивању пиваре видети и у: „Један 
плодан живот, Ђорђе Вајферт”, Политика, 3. 
јануар 1922, 1–2; „Умро је најстарији београдски 
индустријалац и почасни гувернер Народне 
банке Ђорђе Вајферт”, Политика, 13. јануар 
1937, 5; Milan Jovanović Stojimirović, Siluete starog 
Beograda (Beograd: I. Jovanović Stojimirović, 1971), 
138–139. У даљем тексту: Jovanović Stojimirović, 
Siluete); Илић, Јерковић и Булајић, Ђорђе 
Вајферт, 18; Stanić Vajfet, Vajfertovi, 114–118. 
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дружина свој рад боље удесила, и јамчи 
за горње наводе – друштво се узда да 
ће Српска публика своме Српском 
заводу пријатељски одазвати се, и 
неће ваљда увек код Србина бити, да 
је само туђин у стању Србину капу 
кројити“ (подв. Н. Лукић). Под појмом 
туђин највероватније се мислило на 
Вајфертове и њихову нову пивару, која 
им је у том моменту постала заиста јака 
конкуренција.8 Други извор је план за 
калдрмисање Улице Код три кључа, у 
коме се помиње Вајфертова пивара на 
Топчидерском друму, на основу чега 
се такође може закључити да је она 
већ била завршена и да је кренула са 
производњом.9 Ђ. Вајферт се првих 
година није могао потпуно посветити 
раду у новој пивари, па га је у тим 
пословима мењао отац Игњат. Већ 1874. 
године отишао је на одслужење војног 
рока и као добровољац, коњаник-
ордонанс, учествовао је у српско-
турским ратовима 1876–1878. године.10 

Пивара је изграђена плански, са 
свим неопходним објектима потребним 

за нормалан процес производње. 
Сем основних одељења, варионице, 
пунионице, врионо-лежног подрума и 
котларнице, поседовала је и качарску 
радионицу у којој су прављена бурад 
за пиво, занатску радионицу, магацин, 
шталу, велики број коња и запрежних 
кола за развоз пива. У склопу Пиваре 
изграђена је добро опремљена сладара са 
аутоматском машином за пречишћавање 
јечма.11 Уместо примитивних казана 
за кување пива, прешло се на модерне, 
загреване помоћу паре, што је убрзало 
и појефтинило производњу. Старе 
дрвене каце у које је одлагано скувано 
пиво замениле су велике и простране, 
израђене у бетону, изнутра обложене 
смоластом материјом, у које се могло 
лагеровати 300 вагона пива, што је у то 
време била огромна количина.12 Пивара 
је била опремљена најсавременијим 
машинама набављеним из Немачке: 
парна машина из Машинске фабрике 
у Нирнбергу (MAN), парни котао 
Штајнмилер (Steinmüller) итд. Укупна 
погонска снага износила је 75 ks, док је 

8 „Оглас Првог српског пиварског друштва”, СН, 
14. децембар 1873, 1110. На иницијативу групе 
имућних београдских трговаца, 5. септембра 
1871. године са радом почиње Прво српско 
пиварско друштво. Први председник Управног 
одбора био је Сима Д. Миленковић. Према: 
„Оглас привременог одбора „Првог српског 
пиварског друштва”, СН, 26. јун 1871, 386; „Објава 
Управног одбора „Првог српског пиварског 
друштва”, Српске новине, 12. октобар 1871, 650.

9 „Састанак Општине београдске”, СН, 23. јун 
1873, 558. У тексту, између осталог, пише: „пут 
који води преко брда топчидерског поред 
пиваре Вајфертове у винограде на томе брду 
и у Топчидер, па тако би се саставили сви 
путови којих тамо има“. Вајфертова пивара 
се помиње и 1875. године, када је вршена 

арондација београдских квартова. За крај 
Улице кнеза Милоша у Врачарском кварту се 
наводи: „имањем Аце Радичевића и пиваром 
Вајфертовом до Сретине воденице на 
топџијском друму”. У: СН, 2. април 1875, 406.

10 О војној каријери Ђорђа Вајферта видети више 
у: Ђорђе Станић, Ђорђе Вајферт, добровољац, 
коњаник и добротвор (Београд: Удружење 
ратних добровољаца 1912-1918, њихових 
потомака и поштовалаца, 2011).

11 Никола Вучо, „Пивара Ђорђа Вајферта”, ГГБ XXIX 
(1982): 53. У даљем тексту (Вучо, „Пивара”).     

12 Jaša Grgašević, Istorija industrije Srbije i Crne Gore 
(Zagreb: Jugoslovenski Lojd, 1924), 99. У даљем 
тексту (Grgašević, Istorija industrije); Бранко 
Михајловић, Године нашег развоја, БИП 1850-
1975 (Београд: БИП, 1975), 14.
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производни капацитет био око 40.000 
хектолитара пива годишње. Прелазак 
на парни погон представљао је огроман 
технолошки и модернизацијски напре 
дак како у пиварској тако и у осталим 
гранама индустријске производње. 
Да би обезбедио угаљ неопходан за 
покретање производње, Ђ. Вајферт 
је 1873. године ушао у ортаклук са 
власником концесије на ископ угља у 
руднику Костолац, Фрањом Вштечким.13

Последњих деценија XIX века није 
било машина за прављење леда и 

машинско хлађење, те је Ђ. Вајферт, у 
циљу што бољег квалитета и продаје 
пива, морао да користи дуге и хладне 
зиме како би се снабдео неопходним 
ледом. Пре првих мразева, радници су 
дрвене профиле, калупе, дужине 1 m, 
дебљине и ширине 20 cm, потапали у 
Саву и чекали да се вода заледи. Кад се 
лед ухвати, калупи су вађени из реке и 
одвожени у Вајфертову пећину – ледару 
на Ташмајдану. Једна од локација на којој 
су се користили ови профили налазила 
се на Чукарици, на ушћу Топчидерске 

Слика 1. Пивара Ђорђа Вајферта 1878. године (МГБ)
Figure 1 Đorđe Vajfert's Brewery in 1878 (BCM)

13 Вучо, „Пивара”: 54. 
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реке у Саву.14 Лед је употребљаван за 
хлађење скуване сладовине (пива) тако 
што је допреман у Пивару и стављан у 
швимере (дубоке цилиндричне судове 
чија је горња страна отворена), који су 
смештани у каце с пивом како би се оно 
расхладило. Током пиварске сезоне, лед 
је уз пиво продаван гостионичарима 
и механџијама, све ради што веће 
потрошње.15 Вајфертова пивара је прва 
решила овај проблем 1895. године, када 
је постављена примитивна инсталација 
за производњу леда, система линде 
(linde) на амонијак, која је могла да 
произведе свега 45.000 фригорита на 
сат. Касније је ова инсталација појачана 
додатком новог компресора истог капа- 
цитета, од исте фирме.16

Због лакше продаје и дистрибуције 
пива, отворeна су стоваришта у Дечан- 
ској улици у Београду, затим код док- 
тора Грофера у Шапцу и у осталим 
већим градовима Кнежевине Србије.17 

Након завршетка српско-турских рато- 
ва, Ђ. Вајферт је 1880. године, уз одо- 

Слика 2. Ђорђе Вајферт 
(Орао, Илустровани календар за 1896. годину)

Figure 2 Đorđe Vajfert 

14 Злата Бојовић и др., Чукарица 1911-2011 (Београд: 
Удружење грађана „Стари Чукаричанин” и 
Градска општина Чукарица, 2011), 236.

15 Grgašević, Istorija industrije, 99.  Колики проблем 
је представљао лед најбоље  осликава 
следећа прича: „У доба када се Линдеов 
проналазак за прављење вештачког леда 
није могао ни наслутити, наши претходници 
су се молитвама обраћали Богу и молили да 
се воде Саве и Дунава заледе, како би дошли 
до потребних количина леда за целу годину. 
Ако би година подбацила и леда не би било 
пивара би трпела штете пошто се без леда не 
може замислити. Таква једна година је била 
пре једно 7-8 деценија, од када датира слава 
наше пиваре. Зима је наступила веома блага 
и леда ниоткуда. Ђорђев отац Игњат, који се 
саживео тада у нашој средини, заветовао да 

ће славити дан кад ухвати први лед. Прошли 
су божићни празници и Богајављење, али леда 
није било. Изненада уочи Светог Саве дуну 
ветар северац „мађарац“, а баш на Светог Саву 
освану Дунав замрзнут и у леду. Игњат Вајферт 
је реч одржао, а син Ђорђе наставио и од тада 
је Свети Сава слава пиваре“ (и Ђорђа Вајферта, 
прим. аут.). У: Živojin Nešić, „Đorđe Vajfert–čovek, 
starešina i gospodar”, Šestar 4–6 (1937): 94. 

16 Драган Петровић, Историја индустрије 
Београда, Развој и размештај индустрије 
Београда у XIX и XX веку (Београд: Српско 
географско друштво, 2006), 54. У даљем тексту 
(Петровић, Индустрија).

17 „Објава Петра Приљеве”, СН, 19. новембар 
1874, 1248; ИДБ, План рекострукције сто- 
варишта у Дечанској улици 1908. године.  
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брење Општине београдске, додатно 
проширио плац Пиваре наспрам 
Мокролушког потока, на коме су се 
тада налазили зграда за осуђенике и 
државни сењак.18

Производни асортиман пиваре до 
почетка XX века чиниле су две врсте 
пива: дуплo и обичнo црвенобраон 
мерцен и светло експорт пиво. Од 
самог почетка производње, Вајфертова 
пива постала су најпопуларнија у 
Београду и точила су се у великом 
броју београдских кафана, попут 
Коларчеве, Тоскине, Пашонине итд.19 
Вајфертова пивара је 1878. године 
изашла у сусрет потрошачима који су 
хтели да пиво имају код својих кућа, 
те је почела продају и у боцама. Могло 
се набавити у бакалници Димитрија 
Ђорђевића на Теразијама, затим у 
кафани Милана Милосављевића 
„Босна” на Малој пијаци и у кафани до 
саме пиваре на Смутековцу. Како не 
би дошло до злоупотребе, на сваком 
запушачу урезан је натпис „Ђ. Вајферт–
Београд”.20

Пивара је у првим годинама рада 
имала конкуренцију у  Првом српском 
пиварском друштву, основаном 1871. 
године, које је преузело Малу пивару, 
као и у београдским кафеџијама које су 
увозиле пиво из Аустроугарске, попут 
штајнбрушког (мерцен или мартовско, 
познато и као лагер), затим плзена, 
црног бок-бира итд.21  Ипак, кафеџије 

и Прво српско пиварско друштво 
нису били озбиљнији конкуренти 
најсавременијој српској пивари. 

Млада српска пиварска индустрија 
није имала довољно стручних кадрова, 
тако да су сва главна радна места 
у производњи пива и занатским 
радионицама заузели страни држав- 
љани, махом из Аустрије и Немачке. 
Домаћи радници су углавном ради- 
ли као помоћници пиварских и подрум- 
ских мајстора, док су велику већину 
чинили у делу који је био задужен за 
развоз пива, као рабаџије и кочијаши. 
Радно особље Пиваре су 1883. године 
чинили: Фрањо Арер, књиговођа, 
родом из Аустрије, аустријски поданик, 
годишња плата 4.320, месечна 360 
динара; Павле Јанковић, писар, родом 
из Аустрије, аустријски поданик, 1.728, 
144; Ернст Шпресил, пивар, родом из 
Саксоније, германски поданик, 2.304, 
192; Карл Сајферт, пивар, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.584, 
132; Ђорђе Пуц, пивар, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.728, 
144; Густав Трајбал, пивар, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.440, 
120; Јосиф Дитенхофер, пивар,  родом 
из Баварске, германски поданик, 1.440, 
120; Густаф Сајферт, пивар, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.224, 
102; Фрањо Трнка, качар, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.725, 
144;  Јован Ибермајер, качар, родом из 

18 Бранко Перуничић, Управа вароши Београда 
1820-1912 (Београд: МГБ, 1970), 856–857.

19 „Оглас Коларчеве пивнице о точењу пива из 
пиваре Ђорђа Вајферта”, СН, 27. август 1875,  
1020; „Оглас Тоскине кафане”, СН, 7. фебруар 
1879, 142; „Оглас Пашонине кафане”, Српскe 

нoвинe, 4. август 1881, 1058.
20 „Објава „Прве српске парне пиваре Ђорђа 

Вајферта”, СН, 24. мај 1878, 4.
21 „Протокол VIII седнице Главног трговачко-

занатлијског одбора”, СН, 19. август 1871, 512. 
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Аустрије, аустријски поданик, 1.440, 
120;  Петар Верт, качар, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.296, 
108; Виљем Шварц, качар, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.296, 
108;  Андреја Талијан, качар,  родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.296, 
108; Карл Екхарт, машинист, родом из 
Германије, српски поданик, 1.728, 144; 
Фрањо Линзенмајер, кујунџија, родом 
из Аустрије, аустријски поданик, 1.440, 
120;  Прока Стокановић, ложач, родом 
из Србије, српски поданик, 1.152, 96; 
Мато Валдман, надзорник, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.152, 
96; Јосиф Штајн, вратар, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.152, 
96; Алберт Хадра, стражар, родом 
из Србије, српски поданик, 1.152, 96; 
Васа Петровић, послужитељ, родом 
из Србије, српски поданик, 864, 72; 
Стеван Бенце, момак подрумски, родом 
из Аустрије, аустријски поданик, 1.080, 
90; Ђорђе Ђаковић, момак подрумски, 
родом из Босне, аустријски поданик, 
1.080, 90; Јован Глигоријевић, момак 
подрумски, родом из Аустрије, српски 
поданик, 1.080, 90; Антон Лахнер, 
момак подрумски, родом из Аустрије, 
аустријски поданик, 1.080, 90; Никола 
Сајбел, момак подрумски, родом из 
Аустрије, аустријски поданик, 1.080, 90; 
Михајло Штенгел, момак подрумски, 
родом из Германије, германски пода- 
ник, 1.080, 90; Јован Граусе, момак 
подрумски, родом из Аустрије, срп- 
ски поданик, 1.080, 90;  Стеван Барјакта- 
ревић, момак подрумски, родом из 

Аустрије, српски поданик, 1.080, 90; 
Драгутин Петровић, кочијаш, родом 
из Србије, српски поданик, 1.080, 90; 
Младен Миленковић, кочијаш, родом 
из Србије, српски поданик, 864, 72; 
Светозар Јефтић, кочијаш, родом из 
Србије, српски поданик, 864, 72; Милан 
Будишић, кочијаш, родом из Аустрије, 
аустријски поданик, 864, 72; Аћим 
Вељковић, рабаџија, родом из Србије, 
српски поданик, 864, 72; Ђорђе Ристић, 
рабаџија, родом из Србије, српски 
поданик, 864, 72; Богдан Миловановић, 
рабаџија, родом из Аустрије, аустријски 
поданик; Максим Блажин, рабаџија, 
родом из Србије, српски поданик, 
864, 72; Недељко Андрић, рабаџија, 
родом из Србије, српски поданик, 864, 
72;  Сава Стојановић,  таљигаш, родом 
из Србије, српски поданик, 864, 72; 
Сима Богдановић, послужитељ, родом 
из Аустрије, аустријски поданик, 720, 
60.22 Хемијски инжењер у пивари био 
је Јозеф Здењек Раушар из Чешке, који 
је о свом боравку у Београду написао 
публикацију Успомене из Београда.23

Пивара је поседовала и мрежу зас- 
тупника који су продавали пиво ван 
Београда, попут Петра Приљеве, који 
је од 1874. године био заступник за 
Шабац, Лозницу, Лешницу и Крупањ. 
Њега је 1879. године наследио Веселин 
Гајић, с дозволом да једини може 
продавати Вајфертово пиво у свом 
стоваришту и на шабачкој пијаци.24 

Један од заступника био је и Коста 
Николић, који је дуги низ година 
продавао пиво у Смедереву, због чега је 

22 ИАБ, УГБ (1), к. 1925а,  ф. V, р 101/1883. 
23 Књига је објављена у Прагу 1937. године и 

ускоро ће бити репринтована уз превод на 

српски језик.
24 „Објава Ђорђа Вајферта”, СН, 4. април 1879, 244. 
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касније његовим наследницима остао 
надимак Пивареви.25 

Како се пиво доста трошило и како 
се у Београду и Србији продавало 
све што се производило, није било 
потребно да се тржиште ван граница 
државе знатније прошири. Међутим, 
пиво се извозило у Отоманско цар- 
ство (данашњу Грчку и Бугарску) и 
Румунију, али су те количине биле 
минималне у односу на целокупну 
производњу. Тако је, на пример, 1896. 
године извезено пет сандука са укупно 
250 флаша експорт пива за српског 
генералног конзула у Солуну, Иву 
Павловића, 214 хектолитара у бурадима 
и 50 флаша дуплог мерцен пива за 
С. Параноса, заступника Краљев- 
ске српске трговинске агенције у 
Солуну, два сандука пива по 50 флаша 
на адресу изванредног посланика у 
Букурешту, Косту Н. Христића, што су 
заиста биле мале количине.26 

Проглашењем независности Кне- 
жевина Србија је добила прилику 
да самостално склапа државне 
и трговинске уговоре са другим 
земљама, али пут за пласман српске 
робе није био нимало лак. Једна 
од веома ретких прилика у којој се 
Краљевина Србија могла представити 
целој Европи и остатку света била 
је Светска изложба у Паризу 1889. 
године. Српски изложбени павиљон 
чинили су производи из обла- 
сти просвете и уметности, индустрије, 
заната и домаће радиности, пољо- 

привреде, рударства и металургије, 
војне вештине и ратне спреме. 
Комплетну Изложбу видело је око 33 
милиона људи, од којих је 3.182.326 
посетило српски павиљон, односно 
око 15.000 људи у просеку дневно. Прва 
српска парна пивара Ђорђа Вајферта 
послала је на Изложбу два узорка слада 
од по пет килограма, произведеног 
у фабричкој сладари од прерађеног 
рамског и прокупачког јечма, затим 
пиво у флашама и пиво у по једном 
бурету од 100, 30 и 20 литара. Србија је 
постигла запажен резултат освојивши 
укупно 372 награде: 19 златних медаља, 
од којих је једна припала Вајфертовој 
пивари за квалитет пива, 68 сребрних, 
98 бронзаних и 172 захвалнице.27 

Почетак урбанизације и модерни- 
зације Београда хронолошки се поклапа 
са развојем Пиваре и успоном Ђорђа 
Вајферта у једног од најмоћнијих срп- 
ских индустријалаца. Како је била један 
од највећих и најлепших индустријских 
објеката у Београду, Пивара је била чест 
мотив на разгледницама, чији је циљ, 
између осталог, био његова промоција. 
У брошурама о изгледу Београда с краја 
XIX и почетка XX века, фотографије, 
слике или текст о Вајфертовој пивари 
били су неизбежни. Колико су Пивара 
и сам Вајферт били цењени и угледни, 
можда најбоље сведочи податак да је 
Општина београдска најпознатијем 
српском научнику Николи Тесли, током 
његовог јединог доласка у Београд, 
приредила свечану вечеру 21. маја 1892. 

25 Slavko Domazet, Smederevo od Gornje do Donje 
vage (Smederevo: S. Domazet, 2001), 107.

26 ИАБ, УГБ (1), к. 2095, ф. III, р 656/1896.

27 Жика Живуловић, „Србија пре сто година 
на светској изложби у Паризу”, Политика, 4. 
октобар 1989,  24 и 15. октобар 1989, 25.
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године управо у башти Вајфертове 
пиваре.28 

РАД И ПОСЛОВАЊЕ ПИВАРЕ 18961915: 
ПОЧЕТАК ПОЗИТИВНЕ ТРЖИШНЕ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ ВАЈФЕРТБАЈЛОНИ

Вајфертова неуспешна рударска ист- 
раживања крајем XIX века проузро- 
ковала су финансијске проблеме у 
пословању Пиваре. Тих година његово 
име је изговарано с подсмехом, уз 
констатацију луд као Вајферт. Његови 
пријатељи знали су у шали да кажу да 

Пивара не може да заради довољно 
новца колико он може да потроши 
на поменута истраживања и да му 
треба поставити стараоца. Готово по 
правилу, када је било најтеже, отац 
Игњат је пружао помоћ, а стари 
књиговођа Арер је спасавао Пивару од 
банкротства.29 

Упркос финансијским проблемима, 
продаја пива ишла је добро, тако 
да је 1896. године продато 24.200 
хектолитара, 1897 – 21.910, 1898 
– 25.939, 1900 – 27.508.30 Уложени 

Слика 3. Пивара 1884. године (МГБ)
Figure 3 Brewery in 1884 (BCM) 

28 ИДБ, Улазница за вечеру у част Николе 
Тесле 1892. године; разгледнице са сликом 
Вајфертове пиваре.

29 Jovanović Stojimirović, Siluete, 138–139. Из 
овог периода остала је анегдота по којој је 
Вајферт замало остао без пиваре: „Дoлaзeћи у 
кoчиjaмa прeд свojу пивaру jeднoм приликoм 
Ђoрђe Вajфeрт je зaтeкao чичу у сeљaчкoм 
oдeлу с jaнџикoм прeкo рaмeнa. Видeвши дa 
сe чичи пивaрa свиђa, у шaли гa упитa дa ли 
би je купиo. Бих, рeчe oвaj, aл’ нe знaм штa 
кoштa. Кaдa Вajфeрт, рeдa рaди, прeдлoжи 
нeку вeлику свoту, чичa сe мaши зa jaнџикe 
и извaди свeжaњ пaрa. Eвo ти кaпaрe, рeчe, a 

зa рeстo сe oбрaти Упрaви фoндoвa, нeкa ти 
скину с рaчунa Jaнкa Бaџaкa. Кaдa  je Вajфeрт 
рекао да се шалио и да повлачи понуду, Бaџaк 
му je зaпрeтиo судoм: Дa тe ja нaучим кaкo 
сe рaзгoвaрa сa српским сeљaкoм! Aнeгдoтa 
кaжe дa je крaљ Mилaн Обреновић мoрao дa 
интeрвeнишe кaкo би измириo двa углeднa 
грaђaнинa Србиje“. У: Бранислав Кривокапић, 
„Краљ се умешао због капаре”, Блиц, 02. 05. 2010  
http://www.blic.rs/Vesti/Reportaza/187449/Kralj-
se-umesao-zbog-kapare

30 Мала пивара у Скадарлији: историјски преглед 
развоја и валоризација (Београд: ЗЗЗСКБ, 1971), 
16. У даљем тексту (Мала пивара).
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капитал Пиваре је 1897. године изно- 
сио 1.280.000 динара, и то: у обрту 
240.000, у зградама 860.000, у маши- 
нама и опреми 180.000 динара. У њој 
је било запослено више радника него 
1883. године, укупно 68, са радним 
временом од 12 сати, док је вредност 
целокупне годишње производње изно- 
сила 672.000 динара.31 

До почетка 1888. године, када је у 
Београду протоколисана и започела с 
радом Парна пивара „Игњат Бајлони 
и синови”, Вајфертова пивара, осим 
неуспелог покушаја барона Лемана, 
није имала озбиљнију конкуренцију.32 

Бајлонијеви су откупили  Малу пивару 
од Првог српског пиварског друштва, 

додатно је модернизовали увођењем 
парне машине у производни процес 
и приближили се Вајфертовој пивари 
по производњи и продаји. Ипак, 
тржиште је било велико и довољно да 
издржи постојање и рад две београдске 
пиваре, посебно због ситуације у којој, 
осим пиваре Михајла Ј. Косовљанина 
из Јагодине, оне у Србији нису имале 
већу конкуренцију.32 Косовљанинова 
пивара је 1897. године произвела 
6.434 хектолитара, 1898 – 5.797, 1899 
– 10.690, 1900 – 13.000 и 1901 – 11.323 
хектолитара. Остале тадашње српске 
пиваре производиле су знатно мање 
у односу на три водеће српске пиваре: 
алексиначка – око 2.000 хектолитара у 
просеку, ваљевска – 1.500, неготинска 
– 700, нишка – 2.000, Кренова 
пивара у Чачку – 1.000 и шабачка 
– 1.500 хектолитара. Извоз пива из 
Вајфертове пиваре је и у овом периоду 
био минималан због неповољног 
трговинског уговора који је Краљевина 
Србија склопила са Аустроугарском. 
Целокупан извоз  српских пивара је 
1897. године био само 151 хектолитар, 
1898 – 1.276, 1899 – 2.985 и 1900 – 
1.847 хектолитара.33  По тадашњим 
законским нормама, пиво се није 
могло пустити у слободну продају док 
се не изврши контрола и премеравање 
унапред пријављене количине од 
стране Државне трошарине, док је 

Слика 4. Пивара 1909. године  
(Снежана и Драган Вицић, Поздрав из Београда 

(Београд: Атеље Вицић, 2008)
Figure 4 Brewery in 1909 

31 Вучо, „Пивара”: 53.
32 Вајфертова пивара је средином девете деце- 

није XIX века требало да добије јаку 
конкуренцију у пивари барона Лемана 
из Немачке. До градње пиваре ипак није 
дошло због бароновог лагодног и расипног 
живота током две године колико је провео  у 

Београду. Леман наводи да је покушао да се 
договори и уортачи са Вајфертом, али га је овај 
одбио. Касније је барона Лемана  пут одвео у 
Костарику, где је отворио пивару и постао 
министар спољних послова. У: Jovanović 
Stojimirović, Siluete, 138–139.

33 АС, МНП, Т, ф V, р. 80/1902.
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пиво за извоз маркирано посебним 
налепницама.34 

Први озбиљнији конкурентски дуел 
Вајфертова и модернизована Бајло- 
нијева пивара имале су на Светској 
изложби у Паризу 1900. године. Пре 
почетка такмичења и дегустације пива 
у изложбеном павиљону Краљевине 
Србије, обе српске пиваре су изложиле 
само амбалажу, бурад и флаше, у 
наменски направљеним орманима. 
Пиво за оцењивање послато је Оријент 
експресом из Београда, 36 часова пре 
почетка такмичења, како се због велике 
врућине не би укварило и изгубило на 
квалитету. Вајфертово пиво је поно- 
вило успех из 1889. године и освојило 
златну медаљу, а Бајлонијево сребрну.35 

Ситуација на тржишту је остала иста 
и почетком XX века, када је Вајфертова 
пивара још увек имала највећу про- 
изводњу и продају пива у земљи: 1901 
– 23.185 хектолитара, 1902 – 22.713, 
1903 – 25.448, 1904 – 23.976, 1905 – 
25.486 хектолитара.36 Међутим, иако 
је и даље била водећа у земљи, разлика 
у погледу производње и продаје пива 
између ње и Бајлонијеве пиваре била 
је минимална. Министар унутрашњих 
дела је Бајлонијеву пивару 1903. године 
ослободио плаћања трошарине, што је 
потврдио и Државни савет, доневши 
одлуку да се она са Вајфертовом 
пиваром изједначи у погледу њеног 
плаћања. Како новинар Дневног листа 

наводи, то је у пракси значило да је 
Бајлонијева пивара тада ослобођена 
плаћања трошарине на увоз сировина 
и репроматеријала за производњу пива, 
исто као и Вајфертова, што је сигурно 
утицало на њен успон током наредних 
година.37 

Иако су номинално били тржишни 
конкуренти, то није спречило Ђорђа 
Вајферта и Игњата Бајлонија да започну 
пословну сарадњу и удруже се у борби  
за очување домаће пиварске индустрије. 
Као овлашћени представници српске 
пиварске индустрије, крајем 1904. 
године упутили су министру народне 
привреде захтев да се при склапању 
новог уговора са Аустрогарском, у 
њега унесу ставке које би домаћу 
производњу  заштитиле од надируће 
конкуренције страних пива са терито- 
рије Аустроугарске и Немачке. Од 
министра се захтевало да се све 
домаће пиваре ослободе царина на 
сировине и репроматеријал који су 
биле приморане да увозе, попут хмеља, 
запушача од плуте, флаша, пиварског 
квасца, пиварске смоле, шлаухова од 
гуме за пиво и воду,  жице за везивање 
флаша, хемикалија за дезинфекцију, 
свих машинерија и апарата,  цеви за 
воду и пиво од бакра, гвожђа, вентила, 
електричних мотора, електричних 
динамо-лампи итд. У допису се тра- 
жило и повећање царинског оптере- 
ћења на страна пива, која су у мало- 

34 Мирослав Перишић и Горан Милорадовић, 
прир., Живети у Београду 1868-1878: документа 
Управе града Београда (Београд: ИAБ, 2006), 
316–317.

35 АС, МНП, T, f 17, r2/1900. У: Петровић, Инду- 
стрија, 59, наводи се да је Вајфертова пивара 

освојила две златне, а Бајлонијева једну 
златну и једну сребрну медаљу.

36 Мала пивара, 11.
37 „Малер министра полиције”,  Дневни  лист, 13. 

октобар 1903, 1. 
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продаји била нешто јефтинија од 
домаћих. Кафеџијама је тада остајао 
бруто профит од 24 динара на један 
продати хектолитар страног пива, 
а 20 динара од домаћег. У складу са 
овим захтевима, српски пиварски 
индустријалци су сматрали да, пошто 
пиво производе искључиво од домаћег 
јечма, треба да добију државну 
повластицу, те су у ту сврху 1905. 
године поднели и предлог Закона о 
повластици домаћим индустријалцима 
пива који слад производе од домаћег 
јечма. Међутим, Државни савет 
је 1906. године донео негативно 
мишљење о предлогу овог закона, а 
како је те године започео Царински 
рат са Аустроугарском, пиваре су 
до 1911. године биле ослобођене од 
конкуренције аустроугарских пива, 
али не и немачких, што се најбоље 
види из рекламе за Вајфертово 
ускршње пиво, објављене у Политици 
те године. У огласу се наводи да 
„Ускршње пиво мерџанске38 боје није 
подражавање страног Салватора или 
црног баварског пива“, већ је домаће 
и аутентично. Из ових навода може 
се закључити да је стрела упућена ка 
увозним пивима из Немачке, али врло 
могуће и према Бајлонијевој пивари, 
која је тада производила пиво српски 
салватор по баварској лиценци. 
Почетком 1911. године, Бајлонијеви су 
овом пиву променили назив у црно 
пиво и на крају исте године успели 

су да произведу рекордних 59.614 
хектолитара пива.39  

У другој половини 1911. године 
Вајфертова пивара је учествовала на 
изложби у Торину и поново освојила 
златну медаљу за квалитет пива, док је 
Зајечарској пивари припала  сребрна.40

Највероватније крајем 1911. године 
основан је Пиварски картел, у који су 
ушле највеће српске пиваре: Вајфертова, 
Бајлонијева и Косовљанинова. О разло- 
зима и самом оснивању Картела нема 
довољно података, али се може прет- 
поставити да је настао као реакција 
на крај Царинског рата и обнављање 
трговинског уговора са Аустроугарском 
исте године. Сем заштите од конку- 
ренције увозних пива, чланови 
Картела су готово сигурно поделили 
тржиште и унифицирали цене. Већ 
почетком 1912. године, обе београдске 
пиваре подигле су цену пива за шест 
динара по хектолитру, што је изазвало 
протест београдских кафеџија, којима 
су преостале само две могућности: 
да започну увоз страних пива или 
да повећају цену домаћег. Тада је 
Београдом кружила прича да ће 
Прашка кредитна банка купити три 
највеће српске пиваре, а како не би 
дошла под удар критике, пиво је морало 
да поскупи док су власници још увек 
Вајферт, Бајлони и Косовљанин. Чак 
се причало да је Вајферт од поменуте 
банке добио три милиона динара, 
што наравно није било тачно и до 

38 Мерџанске – црне боје. Ускршње пиво је 
точено само уочи Ускрса и било је скупље од 
обичног.

39 АС, МНП, Т, ф II, р. 124/906; „Мали оглас Вајфертове 
пиваре”, Политика, 12. април 1911, 4; „Мали 

оглас Парне пиваре „Игњат Бајлони и синови”, 
Политика, 13. јануар 1911, 4; Мала пивара, 17.

40 „Списак освајача медаља и признања на 
изложби у Турину”, СН, 3. јануар 1912, 3. 
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реализације куповине српских пивара 
никад није дошло. Није у потпуности 
познато како је спор изглађен, али 
су кафеџије вероватно подигле цену 
домаћем пиву.41 

   Године 1910, у циљу заштите рад- 
ника, имовине и процеса производње, 
Ђорђе Вајферт је у оквиру Пиваре 
основао Добровољно ватрогасно 
друштво. Оно је формирано од радника 
Пиваре, а сва неопходна средства за 
превенцију и гашење пожара, као и 
обуку ватрогасаца, обезбедио је Ђорђе 
Вајферт.42 Непосредно пред почетак 
Првог балканског рата 1912. године, 
Вајферт је штабу Коњичког пука усту- 
пио своју вилу, а када је ослобођено 
Скопље Пивара је послала вагон пива 
као награду српској војсци.43

Сарадња између два највећа произ- 
вођача пива у Србији, Ђорђа Вај- 
ферта и Игњата Бајлонија, најбоље се 
може видети на примеру Ваљевског 
удионичарског удружења за индус- 
тријска предузећа, у чијем је саставу 
пословала ваљевска пивара. На 22. 
редовној скупштини 1913. године, ово 
друштво је променило име у Српско 
акционарско друштво за индустрију 
пива, слада, леда и томе подобно, 
његово седиште је премештено у 
Београд и изабрани су потпуно нови 
Управни и Надзорни одбор. Друштво 
је након трансформације располагало 

са 810 акција оснивачког капитала, 
чији су највећи акционари били Ђорђе 
Вајферт и др Фердинанд Грамберг, са 
по 100 акција, затим Јован, Игњат и 
Фрања Бајлони са по 60, док су остали 
акционари располагали са по 20–30 
акција. Председник Управног одбора је 
постао Ђорђе Вајферт, потпредседник 
Игњат Бајлони, а чланови Фердинад 
Грамберг, Фрања Ј. Бајлони, Јоца 
Владимировић, Љуба Благојевић и 
Пера Петковић. Председник Надзор- 
ног одбора је постао др Пера Вукичевић, 
а чланови Јован Вштечка, Јован Бајлони, 
Озрен Ђурић и Пера Тодоровић.44 

Иако је тадашњим законским акти- 
ма било прописано радно време од 
највише 10 часова дневно, најверо- 
ватније због повећаног обима посла, 
руководство Пиваре их се није 
придржавало. У Радничким новинама 
је почетком 1913. године објављено 
да се ово правило не поштује, те да 
27 радника ради по 14 сати дневно, 
15 радника по 16, а сви остали, осим 
два, више од 10,5 часова дневно. Како 
надлежни инспектори Министарства 
народне привреде ни након годину 
дана од писања Радничких новина нису 
реаговали, званичном представком 
им се у априлу 1914. године обратила 
Радничка комора, у којој је тражила 
да се цео случај испита. Убрзо су 
инспектори обишли Пивару и 

41 „Зашто је поскупило пиво”, Политика, 4. јануар 
1912, 2–3.

42 „Наше добровољно ватрогасно друштво – 
традиција коју треба чувати”, ЛРКБ 2, децембар 
1964, 8. Вајферт је, између осталог, био и 
почасни председник Банатског ватрогасног 
удружења.

43 „Умро је најстарији београдски индустријалац 
и почасни гувернер Народне банке Ђорђе 
Вајферт”, Политика, 15. јануар 1937, 5.

44 АС, МНП, нефасцикулисана грађа, год. 1914, 
док. 2645. Након завршетка Првог светског 
рата, у саставу овог друштва пословала је 
и пивара из Сремске Митровице.
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прегледали документацију, на основу 
које су утврдили да су наводи о 
употреби радника за недозвољен 
прековремени рад тачни. Но, казна је 
била само строга опомена, уз закључак 
да се са оваквом праксом у будућности 
прекине.45  

Током ратних дејстава у јулу 1914. 
године, Вајфертова пивара је била мета 
аустроугарске артиљерије и речних 
монитора, због чега је у првим месе- 
цима рата производња обустављена.46 
Након ослобођења Београда од прве 

аустроугарске окупације почетком 
децембра 1914. године, Пивара је 
поново започела производњу, која 
је смањеним капацитетом трајала 
до септембра 1915. године, када је 
Београд поново окупиран. У време- 
окупације 1915–1918. године прои- 
зводња пива је прекинута и Пивара 
није радила, док је њен власник и 
тадашњи гувернер Народне банке 
Краљевине Србије, Ђорђе Вајферт, 
напустио земљу. Он је Први светски 
рат провео у емиграцији, на југу 

Слика 5. Ђорђе Вајферт испред гранатиране куће у кругу Пиваре 1914. године (Ратни записи 12 (1915): 3)
Figure 5 Đorđe Vajfert in front of a house damaged by a grenade within the Brewery complex in 1914.

45 „Привредни инспектор у Вајфертовој пивари”, 
Радничке новине, 17. jун 1914, 3; „Преглед Вајфертове 

пиваре”, Радничке новине, 27. jун 1914, 2. 
46 „Г. Вајферт”, Политика, 23. јул 1914, 1.
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Француске, прикупљајући добровољне 
прилоге за пружање потребне помо- 
ћи поробљеном народу и српској 
војсци. Из преписке између Лудвика 
Шистека, тада младог чиновника у 
Пивари, и Јована Премовића, види 
се да Ђорђе Вајферт није заборавио 
своје раднике и пензионере који су 
остали у окупираном Београду и да их 
је током окупације новчано помагао. 
У Премовићевој поруци упућеној 
Шистеку у Београд пише: „Доставите 
ми одмах тачне адресе свију породица 
наших раденика и пензионера, које 
треба новчано помоћи. Ваш Јован“.47 
Убрзо је уследио Шистеков одговор у 
коме се, сем имена угрожених радника 
и њихових породица, наводи да 
пензионери примају своје пензије, а да 
остали радници сваког месеца добијају 
новчану помоћ.48

ОБНОВА ПИВАРЕ 19181921. ГОДИНЕ
Пивара је из Првог светског рата 

изашла знатно штећена, руинирана и 
опљачкана, без неопходних техничких 
услова за покретање производње. Такво 
стање приморало је Ђорђа Вајферта 
да поднесе захтев за надокнаду ратне 
штете, која је, по неким подацима, 
процењена на најмање 8.000.000 дина- 
ра, а која је исплаћивана у обвезницама 
и путем ратних репарација. Знатна 
ошећења је претрпела и зграда депоа у 

Дечанској улици, која је у бомбардовању 
1914. године делом оштећена, а делом 
порушена. Њу је током окупације 
запосела окупаторска војска, која је 
начинила додатна оштећења, скинувши 
сва врата и прозоре, као и дрвене 
патосе ради огрева. Из истих разлога 
непријатељ је разрушио и дрвену шупу 
и ограду с лица, а комисија је утврдила 
штету од 35.566,07 динара.49 

Први објекти изграђени у кругу 
Пиваре били су сладара и ледара 
1920. године, док је крајем исте године 
купљено 100.000 килограма гвожђа 
за армирани бетон, у циљу наставка 
радова на изградњи и поправци 
осталих објеката. Осим машина 
које су биле потребне за покретање 
производње, услед руинираног стања 
српске привреде након завршетка 
Првог светског рата, Вајферт је морао да 
увози и споредне ствари, попут цигли, 
смоле за смолисање буради, жице, 
лимова, шрафова, плуте, изолационог 
материјала, цеви за спровод електричне 
енергије, четака за прање буради итд., 
али је био ослобођен плаћања царине. 
Вриони подрум, флашара и варионица 
изграђени су 1921. године, стигли су и 
парни котлови, који су одмах добили 
употребну дозволу, чиме су се стекли 
услови за покретање производње.50 
Машине и постројења набављени током 
периода обнове 1919–1921. године 

47 „L. Šistеku, Bеоgrаd”, Bеоgrаdskе nоvinе, 24 i 25. 
dеcеmbаr 1916, 10.

48 „Jovanu Premoviću”, Beogradske novine, 17. 
januar 1917, 6. Радници и породице којима 
је била неопходна новчана помоћ били су: 
Здравко Стојковић, качар, Болничка улица 12, 
Савка Милошевић, Краља Александра 147, 

Роксанда Бранковић, Топчидерско брдо 15, 
Евица Голић, Трећа улица 1, Топчидерско брдо, 
затим Кристина Атић, Матилда Радић и Иван 
Чучуковић, који су живели у Пивари.

49 ИАБ, УГБ, к. 3114, р 17/1919.
50 АЈ, Министарство трговине и индустрије 

Краљевине Југославије (65), ф 765.
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били су најмодернији, а целокупна 
инсталација је изведена потпуно у 
складу са најстрожим хигијенским 
прописима.51 

Ђорђе Вајферт је обнову Пиваре 
спровео својим финансијским сред- 
ствима, па је ради покривања трошкова 
и ефикаснијег пословања одлучио 
да је трансформише у акционарско 
друштво. Током завршне фазе обнове, 
16. септембра 1921. године, будући 
акционари упутили су званичан захтев 
Министарству идустрије и трговине за 
оснивање акционарског друштва Прва 

српска парна пивара „Ђорђе Вајерт” А. 
Д. У поднеску је наведено да је задатак 
будућег акционарског друштва да раз- 
вије и унапреди пиварску индустрију, 
поспеши прераду, куповину и продају  
сировина потребних за израду слада 
и пива. Основна делатност Друштва 
била је продаја слада, пива, леда, 
требера, горива и других производа. 
Акционарски уговор је утврђен на 101 
годину, рачунајући од дана његовог 
правног настанка. Сопственик пиваре 
Ђорђе Вајферт, уместо готовог новца, 
унео је у Акционарско друштво своју 

Слика 6. Прва српска парна пивара „Ђорђе Вајферт” А. Д., око 1925. године (БИП)
Figure 6 The First Serbian Steam Brewery Đorđe Vajfert Joint-Stock Company, ca. 1925 (BIB)

51 Изволите Вајфертово пиво (Београд: Вајфертова 
пивара, 1930), 8. У даљем тексту (Изволите 
Вајфертово).  
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пивару, фабрику слада у Београду, 
са произведеним сладом, целокупно 
земљиште, зграде, машине, бурад, 
бачве, кола, возни прибор, алат и 
стоваришта, са целокупним инвен- 
таром, у Нишу, Пожаревцу, Великом 
Градишту, Смедереву и плац у 
Шапцу. Као надокнаду за уложена 
средства, Вајферт је од Друштва добио 
20.000.000 динара, и то 10.000.000 
у акцијама Друштва и 10.000.000 у 
готовини. Извршни орган Друштва 
био је Управни одбор, а главни 
контролни Надзорни одбор, док је све 
важне одлуке доносила Скупштина 
акционара. Министар индустрије је 
потврдио и одобрио рад акционарском 
предузећу 7. октобра 1921. године. 
Акционарски удео био је распоређен 
на следећи начин: Врачарска задруга 
8.550 акција, Ђорђе Вајферт 6.350, 
његова супруга Марија Вајферт 3.000, 
др Фердинанд Грамберг 500, др Стојан 
Вељковић 800, др Драгутин К. Протић52 
и Љубомир Лешјанин53 по 250, Војислав 
С. Вељковић 100, Коста Ј. Протић,54 
Фердинанд Мејер,55 Ото Вајферт56 и 
Игњат Вајферт57 по 50.58

Као што се из распореда акцио- 
нарског удела може видети, бивши 
сопственик пиваре Ђорђе Вајферт 
је поседовао само 31,75% акција 
Друштва, док је појединачно највећи 

акционар, са 42,75% акција, постала 
банка Врачарска задруга, основана 
1893. године, са укупним капиталом од 
2.000.000 динара издатих у акцијама 
Друштва. Она је у свом власништву 
поседовала хотел Српски краљ преко 
пута Калемегдана (срушен током бом- 
бардовања у априлу 1941. године), 
парни млин у непосредној близини 
Пиваре и 6,5 хектара винограда и 
воћњака у Смедереву.59 Њени оснивачи 
и највећи акционари били су Стојан 
Вељковић (1831–1925) и његови синови 
Јован (1862–1945) и Војислав (1865–
1931). Стојан Вељковић је докторирао 
право у Хајделбергу 1854. године, након 
чега је радио као професор римског и 
кривичног права на Лицеју у Београду. 
У наставку каријере био је министар, 
судија касационог суда, а у периоду 
1897–1901. године и његов председник. 
Његов старији син Јован био је активни 
официр српске војске. У почетку 
официрске каријере био је један од 
aђутaната нa двoру крaљa Aлeксaндрa 
Oбрeнoвићa, а касније учесник ратова 
1912–1918. године. Пензионисан је 
у чину пуковника. Млађи и много 
познатији Стојанов син Војислав док- 
торирао је право на престижној 
Сорбони. Био је лични секретар краља 
Александра Обреновића, али је ову 
позицију напустио због неслагања 

52 Доктор права и гувернер Народне банке 
Краљевине Југославије 1939–1940. године, 
син генерала и краљевског намесника Косте 
Протића (1831–1891).

53 Пуковник и син генерала Милојка Лешјанина. 
Његова супруга Даринка била је кћерка 
Стојана Вељковића и оснивач Задужбине 
Лешјанин 1942. године.

54 Адвокат из Београда.

55 Инжењер.
56 Трговац из Панчева и рођак Ђорђа Вајферта.
57 Рођак Ђорђа Вајферта из Панчева.
58 АЈ, 65, ф 1168.
59 Драгутин Минић, „Вељковић: Стари власници 

ће добити само мрвице”, Политика, 18. 
септембар 2011, http://www.politika.rs/rubrike/
Tema-nedelje/Restitucija/Veljkovic-Stari-vlasnici-
ce-dobiti-samo-mrvice.sr.html  
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са краљевим венчањем с Драгом 
Машин. Након Мајског преврата био 
је министар финансија у влади Јована 
Авакумовића, а за време окупације 
Србије 1916–1917. обављао је дужност 
председника Општине београдске. У 
новој држави, Краљевини Срба, Хрвата 
и Словенаца, 1918. године ушао је у 
владу Стојана Протића као министар 
трговине и индустрије. Године 1919, 
са делом Народне странке (бивша 
Либерална партија) прикључио се 
Демократској странци Љубомира Дави- 
довића, у чијој влади је 1919–1920. 
године обављао дужност министра 
финансија. 

РУКОВОДСТВО ПИВАРЕ
На првом збору акционара, одржа- 

ном 23. новембра 1921. године, основан 
је главни извршни орган предузећа, 
Управни одбор, за чијег председника 
је изабран Ђорђе Вајферт. У његов 
састав, у својству чланова, изабрани 
су: др Фердинад Грамберг, Вајфертов 
најближи сарадник и син његове рође- 
не сестре Ане, др Војислав Вељковић, 
Љубомир Лешјанин и др Драгутин 
Протић. На истој седници формиран 
је и Надзорни одбор, са председником 
Костом Протићем и члановима 
Отом и Игњатом Вајфертом.60 Састав 
Управног и Надзорног одбора се није 
много мењао, углавном у случајевима 
када неко од чланова премине, када је 
на упражњено место биран нови члан.

Др Фердинанд Грамберг (1878–
1950) је након основне и средње 
школе студирао право у Будимпешти, 

где је и докторирао. Непосредно по 
завршетку школовања, 1905. године 
дошао је у Београд како би помагао 
ујаку у вођењу послова. Био је познати 
индустријалац, банкар и власник руд- 
ника, али се истицао дарежљивошћу 
и хуманитарним радом. Заједно са 
ујаком је 1912. године основао и 
финансијски издржавао болницу за 
лечење рањеника на Смутековцу, која 
је радила у оба балканска и током 
Првог светског рата. Био је члан 
масонске ложе Слободни зидари у 
Београду и један од оснивача Ротари 
клуба. Након смрти свог ујака Ђорђа 
Вајферта 1937. године, преузео је 
управу над Пиваром, све до 1947. 
године, када је она конфискована. 
Преминуо је 1950. године у Београду 
и сахрањен је на римокатоличком 
гробљу у Панчеву.

Непосредну руководећу улогу у 
оквиру Пиваре имали су генерални и 
технички директор. Генерални дирек- 
тор  је од 1921. до 1941. године био 
Живојин Ђ. Нешић (1884–1941) из 
Београда. Завршио је гимназију и трго- 
вачку академију у Београду, и као 
млад чиновник почео је да ради у 
Вајфертовој пивари. Био је истакнути 
привредник, директор рудника „Кос- 
толац”, председник Управног одбо- 
ра Југословенско-немачке привредне 
коморе, Балканске штампе и члан 
управних одбора у више других 
предузећа. Један је од покретача 
акције збрињавања Срба избеглица из 
Независне Државе Хрватске и обнове 
Смедерева почетком окупације Србије 

60 АЈ, 65, ф 1168. 
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у Другом светском рату. Након кратке и 
тешке болести, преминуо је у Београду 
28. августа 1941. године и сахрањен је 
на Новом гробљу.61 Благајник Пиваре 
је, данашњом терминологијом речено, 
представљао финансијског директора 
и на овом месту је до 1941. године 
био Лудвик Шистек (1895, Костолац), 
који је након Нешићеве смрти преузео 
место генералног директора. Завршио 
је трговачку академију, био је један од 
оснивача Београдског фотографског 
клуба, акционар у руднику бакра „Бор”, а 
бавио се и рударским истраживањима. 
Заједно  са Костом Мемедовићем и 
Николом Чопићем, добио је концесију 
на рудник боксита у Никшићу непо- 
средно пред почетак Другог светског 
рата. Генерални директор био је до 
1945. године.62

На позицији техничког директора, 
непосредно задуженог за производњу 
пива, током међуратног периода 
променила су се три инжењера: Рихард 
Аштон (1864, Минхен), са свршеном 
Пиварском школом у Вајнштефану, од 
1921. до 1927, Филип Бухнер, од 1927. 
до 1935, и Вајфертов рођак, инжењер 
Тибор Коша (1905, Тител), од 1935. до 
1945. године.63

Главни књиговођа у периоду 1921–
1945. године био је Милутин Пеко- 
вић (1893, Панчево), са свршеном 
трговачком школом.64 

ЧИНОВНИЦИ И РАДНИЦИ ПИВАРЕ
Број запослених чиновника варирао 

је током година: 1923. – 11, 1933. – 35 и 
1943. – 26. То су већином били Срби, са 
завршеним трговачким школама или 
курсевима. Чиновничко особље у овом 
периоду чинили су: Коста Мемедовић 
(1892, Никшић), са свршеном трго- 
вачком школом, Спасоје Поповић (1877, 
Пирот), са трговачком школом, Здравко 
Јевремовић (1878, Брајковић), са 
пешадијском подофицирском школом, 
Александар Лерман (1857, Бела Црква), 
Владимир Лонгиновић (1878, Београд), 
са свршеним Предићевим трговачким 
курсом, Милан Илић (1880, Велика 
Лешница), са школом трговачке омла- 
дине, Сигисмунд Станковски (1882, 
Петроград, Русија), са руском војном 
академијом, Ема Сиберова (1894, 
Параћин), са трговачком академијом, 
Радивоје Вучковић (1893, Пожаревац), 
Ернест Хаслахер, Иван Тујковић, 
Ђорђе Банковић, Радмила Банковић, 
Светислав Жилетић, Виктор Садар, 
Милан Јовановић, Милица Којовић, 
Бранислав Ивковић, Стеван Мати- 
јевић-Рици, Милан Којовић, Пера 
Станисављевић, Ставра Драгољубовић, 
Милан Миленовић, Спасоје Станко- 
вић, Властимир Мирјанић, Алексан- 
дар Пајић, Сотир Ђорђевић-Чамба, 
Радмила Обреновић, Бранимир Ђурић, 
Душан Жарков, Десанка Митровић, 

61 „Смрт Живојина Нешића”, Ново време, 28. август 
1941, 3.

62 Svetlana Mandić, „Nikola Čopić, pionir eksploatacije 
boksita”, Вијести, 13. август 2012, http://www.
vijesti.me/vijesti/nikola-copic-pionir-eksploatacije-
boksita-clanak-87266; Горан Малић, Летопис 
српске фотографије 1839–2008  (Београд: 
Фотограм, 2009), 48. Лудвик Шистек је 

највероватније син Фрање Шистека (1854–
1907), рударског инжењера и дугогодишњег 
Вајфертовог сарадника.

63 АЈ, 65, ф 1168; ИАБ, УГБ, Одељење опште поли- 
ције. Извештај о пристиглим лицима у Београд 
19.9.1936. године. Тибор Коша је син Миклоша 
Коше и Ели Вајферт, унуке Игњата Вајферта.

64 АЈ, 65, ф 1168.
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Вујица Микић, Живојин Радовановић 
и Олга Ђоковић.65 За рад чиновничког 
особља у склопу Пиваре изграђена је 
приземна зграда са 17 канцеларија.66

Чиновничком особљу Пиваре при- 
падали су и радници на кључним 
радним местима у самој производњи: 
кувар пива, главни подрумар, главни 
сладар и главни машиниста, углавном 
страни држављани школовани за 
пиварски посао. То су били: главни 
сладар Макс Вајт (1873, Игенсбах, 
Немачка), са свршеном Минхенском 
пиварском школом, главни кувар пива 
Владимир Хевр (1901, Чехословачка), 
са пиварско-занатлијском школом, 
главни подрумар Алојз Брајер (1881, 
Хајдбах, Аустрија), главни машиниста 
и касније пивар, Алфред Брод (1891, 
Овча), са свршеном равнотехничком и 
поморском школом, главни качар 
Клеменс Фандлер (1880, Славонски 
Брод), пивар и пословођа у произ- 
водњи Јохан Митачек (1886, Хулк, 
Чехословачка), хемијски инжењер 
Леополд Венгер, пиварски технички 
контролор Фердинанд Хагер, главни 
зидар Андрија Новотни (1894, 
Омољица), са свршеном занатлијском 
школом.67 

Током међуратног периода, кроз 
Пивару је прошло више стотина 
радника, док је број стално запослених 
такође варирао и кретао се од 140 до 
220, у зависности од обима производње. 
Сталних радника је било нешто више 
од 150, док су остатак чинили сезонски 

радници на уговору, који је из сезоне 
у сезону за већину њих обнављан. 
Након што је наступила економска 
криза, радници су ређе примани у 
стални радни однос и ова тенденција је 
настављена до краја постојања Пиваре 
у форми акционарског друштва. Године 
1937. у њој су радили 161 радник и 
10 радница, и то: 25 чиновника, два 
инжењера, два хемијска техничара, три 
машиниста, три ложача, седам пивара, 
три електричара, један аутомеханичар, 
шест бравара, два тесача, један зидар, 
два ковача, 11 шофера, 10 качара, 80 
неквалификованих и 13 сезонских 
радника.68    

Структура радника по национал- 
ности била је такође различита, али 
су већину чинили Срби, док је знатан 
број долазио и са простора данашње 
Републике Хрватске. Пада у очи 
податак да је већина радника српског 
порекла потицала из југоисточних 
крајева Србије, поглавито из околине 
Књажевца и Ниша. Куриозитет и кон- 
станту представљају кочијаши, који 
су готово сви били из Горње и Доње 
Каменице у околини Књажевца.  Рад- 
ници који су у Пивари провели више од 
10 година били су: Андрејевић Спасе 
Цветко, радник (рођен 1897, Призрен), 
Арсенијевић Миодраг, прост радник 
(1911, Доња Каменица), Антић Мијајла 
Новица, кочијаш (1897, Доња Каменица), 
Алимпијевић Јанка Драгољуб, шофер 
(1887, Умка), Аранђеловић Николе 
Јелена, радник (1900, Секурич), Брајер 

65 АЈ, 65, ф 1168. ИДБ, Списак чиновника пиваре 
са којима није склопљен уговор 1933. године; 
Повишице плата чиновника Вајфертове пиваре 
за 1941. и 1943. годину.

66 АЈ, 65, ф 483.
67 АЈ, 65, ф 1168.
68 АЈ, 65, ф 483. 
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Јохан, цимерман (1879, Земун), Биондић 
Миле, радник (1901, Бриње), Барић 
Иван, радник (1905, Бриње), Брајдић 
Фрање Никола, качар (1894, Рибник), 
Бенић Миле, шофер (1908, Бриње), 
Богдановић Љубомира Огњен, ковач 
(1903, Младеновац), Вујић  Милорада 
Мирко, електричар (1902, Шабац), 
Вилић Живко, радник (1893, Сремска 
Каменица), Венцл Михајлова Ана, 
радник (1897, Сремска Митровица), 
Владановић Шимуна Вицко, радник 
(1901, Костање), Виденовић Алексе 
Миливоје, кочијаш (1909, Горња 
Каменица), Вуковић Николе Марија, 
радник (Сремска Митровица), Васиљ- 
ковић Милорада Виден, кочијаш (1906, 
Доња Каменица), Голић Светозара 
Михајло, машинбравар (1899, Београд), 
Голубовић Вељка Светозар, кочијаш 
(1887, Горња Каменица), Дасовић 
Јозеф, ложач (1898, Бриње), Давидовић 
Василија Драгутин, радник (1900, 
Шести Габар), Димитријевић Николе 
Предраг, качар (1891, Јагодина), Ђурић 
Софронија Богољуб, радник (1899, 
Ваљево), Ерцеговић Николе Лазар, 
радник (1899, Врановић), Живковић 
Спире Цветко, радник (1897, Крајковац), 
Жакић Драгутина Миша, машиниста 
(1894, Церник), Зељић Спасе Кузман, 
радник (1901, Жегар), Зец Јована 
Василије, пиварски помоћник (1909, 
Мостар), Илић Јована Ђорђе, шлосер 
(1894, Београд), Инић Павла Ђорђе, 
радник (1909, Делеуша, Билећа), Инић 
Павла Петар, шофер (1902, Делеуша, 
Билећа), Јосимовић Пантелије Милан, 
качар (1893, Сремска Каменица), 
Јефтић Анте Миљко, кочијаш (1902, 
Горња Каменица), Јањић Лаке Миљко, 

подрумар (1884, Доња Каменица), Каран 
Јована Павле, радник (1872, Хомољица), 
Крекић Петар, радник (1892, Београд), 
Качић Цирил, пивар (1891, Загорје), 
Кашрек Бедник, главни сладар (1880, 
Милевско), Кларић Мијајла Андрија, 
ложач и столар (Мађарски Шорош), 
Кларић Андрије Андрија, пиварски 
помоћник (1911, Мађарски Шорош), 
Качурић Ђуре Миодраг, радник (1910, 
Београд), Кертес Геза, радник (1894, 
Панчево), Калафатовић Ивана Миле, 
радник (1907, Бриње), Келић Младена 
Душан, радник (1887, Сомбор), Лин- 
зенмајер Александар, електричар 
(1904, Београд), Лазић Светозара 
Милорад, штал мајстор (1900, Доња 
Каменица), Митачек Мартина Јован, 
пивар (1886, Хулк, Чешка), Милојевић 
Миладина Аврам, кочијаш (1894, 
Секурич), Максимовић Миладина 
Славко, кочијаш (1899, Радановци), 
Милутиновић Анте Душан, кочијаш 
(1898, Горња Каменица), Месић Јакова 
Стјепан, радник (1902, Језерана, 
Хрватска), Мандић Бранислава Нинко, 
шофер (1901, Фуријан, Слуњ), Машић 
Ранка Јован, радник (1878, Дубље), 
Милојкић Божидара Милоје, ковачки 
радник (1905, Кораћица), Младеновић 
Јефте Димитрије, телефониста (1880, 
Крушевац), Миловановић Матије 
Живко, портир (1888, Велика Обарска), 
Мићуновић Душан, кочијаш (1898, 
Горња Каменица), Недељковић 
Ангелина, служитељка (1899, Крчедин), 
Нинчевић Маријан, столар (1891, Пола), 
Обрехт Јозеф, пивар (1904, Марибор), 
Парошки Саве Мирко, кувар (1880, Нови 
Сад), Поповић Димитрија Стефанија, 
радница (1889, Пешта), Пантелић 
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Милисава Драгомир, радник (1888, 
Ботуње), Пантић Милуна Милорад, 
радник (1897, Избеница), Перковић Јосе 
Миле, зидар (1906, Стајница, Оточац), 
Пиљчевић Миљка Стаменко, радник 
(1901, Ариље), Рашевић Марка Јован, 
ноћни чувар (1897, околина Сарајева), 
Раф Георга Хајнрих, тесач-цимерман 
(1890, Војка), Ранковић Аћима Петар, 
ноћни чувар (1886, Бабе), Радоњић 
Вучка Илија, кантарџија (1879, Нишка 
Каменица), Радошевић Петра Милић, 
ложач (1901, Ћићевац), Руварац Јована 
Драгољуб, машиниста (1888, Београд), 
Руварац Јована Ђорђе, ноћни чувар 
(1877, Перлез), Рашић Ђорђе, шофер 
(1904, Београд), Сибер Александра 
Антон, шталски мајстор (1870, 
Панчево), Стојановић Милије Лазар, 
радник (1903, Доња Каменица), Стокић 
Милована Љубица, радница (1898, 
Костолац), Сењак Јуре Петар, сладар 
(1906, Комарица), Стојић Алексија 
Дарије, ноћни чувар (1880, Ариље), 
Смиљанић Јована Браниша, вратар 
(1903, Љубиш), Симић Стојадина 
Милић, вратар (1885, Мала Бресница), 
Станишић Вукадин, радник (1889, 
Пећ), Стојановић Ристе Димитрије, 
стругар метала (1908, Будимпешта), 
Фишер Михајло, млинар (1872, Прач), 
Фушић Иван, радник (1896, Бриње), 
Цајг Фридрих, електромонтер (1897, 
Нови Врбас), Цонић Стевана Матија, 
радник (1894, Шести Габар), Цветковић 
Стевана Милорад, кочијаш (1902, 
Горња Каменица), Џонић Милана 
Стојан, радник (1910, Доња Каменица), 

Шљиковић Адам, подрумар (1867, 
Сакуле), Шкоруп Тома, радник (1901, 
Брезичани, Бриње), Шулц Петар, 
бравар (1904, Панчево), Шарфи Ђуро, 
радник (1910, Воћин).69

Зараде запослених су током међу- 
ратног периода износиле од 800  до 
11.000 динара месечно и нису се у 
знатном проценту мењале. Највећу 
годишњу зараду 1933. године имао је 
технички директор, 119.190 динара, а 
за њим генерални директор, са 97.440 
динара. Председник Управног одбора, 
Ђорђе Вајферт, примао је месечно 
6.666 или 79.992 динара годишње, а 
његов заменик Фердинанд Грамберг 
3.333 или 39.996 динара годишње. Што 
се радника и чиновника тиче, следећи 
по висини примања били су пиварски 
мајстори, чија се зарада кретала од 3.000 
до 4.000 динара месечно. Чиновници 
су имали нешто мање плате, од 2.000 
до 2.800 динара месечно, али су на 
крају сваке успешне пословне године 
од профита добијали одређени део, 
који су међусобно делили, по чему 
су били повлаћшени у односу на 
остале раднике у Пивари. Занатлије, 
бравари, електричари и шофери 
имали су примања у распону од 1.400 
до 2.000 динара месечно, кочијаши 
1.200–1.400, док су најмања примања 
имали обични и најамни радници, од 
10.000 до 12.000 динара годишње. У 
периоду најснажније економске кризе 
у Краљевини Југославији 1933–1936. 
године, плате су смањене за 20%, што 
је највише погодило обичне раднике 

69 ИДБ, Матична књига запослених радника 
Вајфертове пиваре 1919–1947. 
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са најмањим примањима. Већини је 
плата смањена са 1.000 на 800 динара 
месечно, да би се након изласка из кризе 
поново сукцесивно увећавала.70 Зараде 
у Пивари биле су изнад тадашњег 
државног просека; међутим, ако се 
упореде примања обичних радника са 
трошковима живота, види се да су биле 
довољне само за основну егзистенцију.   

За становање чиновника и радника, 
у кругу Пиваре је изграђено више 
различитих типских објеката: вила на 
два спрата, у којој су била смештена 
три чиновичка стана са по пет соба и 

осталим неопходним просторијама, 
кућа са седам соба и осталим 
потребним просторијама,  намењена 
самцима, два стана за намештенике, 
са укупно пет соба, шупом и кујном, 
зграда са пет станова, са укупно 
девет соба, три стана са шест соба и 
осталим потребним просторијама, 19 
станова за техничко и друго особље и 
три велика одељења касарнског типа, 
са укупно 37 лежајева.71 Услови за 
живот и рад запослених били су на 
солидном нивоу, о чему можда најбоље 
сведочи податак да се за 64 годинe, 

Слика 7. Ђорђе Вајферт са радницима и чиновницима Пиваре 1927. године 
(колекција Владимира Јаношева)

Figure 7 Đorđe Vajfert with workers and clerks of the Brewery, 1927 
(Collection of Vladimir Janošev)

70 ИДБ, Списак чиновника Вајфертове пиваре са 
којима није склопљен уговор из 1933. године; 
Пореска пријава запослених чиновника 
Вајфертове пиваре из 1933. године; Матична 

књига запослених радника Вајфертове пиваре 
1919–1947.

71 АЈ, 65, ф 483. 
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колико је Ђорђе Вајферт провео на 
њеном  челу, није десио ниједан штрајк. 
Након Вајфертове смрти 12. јануара 
1937. године, основан је Добротворни 
фонд „Ђорђе Вајферт”, у који су се од 
зарађеног профита улагала средства, 
која су служила за помагање, одевање 
и делимично издржавање деце сирома- 
шних службеника и радника Пиваре.72

ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТ И ОДЕЉЕЊА 
ПИВАРЕ

Пун капацитет Пиваре је 1932. 
године износио  180.000 хектолитара 
пива, a да би се ова количина прои- 
звела било је потребно око 3,2 мили- 
она килограма слада, 40.000–50.000 

kg хмеља и 90.000 m3 воде, главних 
сировина у производњи пива.73 Про-
изводњу су покретале две парне- 
 машине: једна од 250 ks, са генератором 
од 220 kw једносмерне струје и ком- 
пресором од 300.000 cal, и друга, од 350 
ks, са компресором и генератором исте 
јачине. Котларница је имала три узи- 
дана парна котла система штајнмилер, 
сваки са 210 m² загрејне површине, 
са ложиоником површине од 8 m², 
један економајзер и четири пумпе за 
воду, док је висина димњака износила 
56 метара.74 У првој половини 1940. 
године уграђена је нова инсталација 
за проток паре, са станицом за 
редуковање и инсталацијама за топлу и 

Слика 8. Зграда варионице (у средини) и део зграде котларнице, крајем 60-их година XX века (БИП)
Figure 8 The Brewhouse (in the centre) and a part of the boiler house, late 1960s (BIB)

72 АЈ, 65, ф 705; Вучо, „Пивара”: 59.
73 АЈ, 65, ф 306. Године 1934. се у извештају 

Вајфертове пиваре наводи да је пун капацитет 
120.000 hl пива, а да би се ова количина могла 

произвести било је потребно утрошити 
2.200.000 kg слада, 27.000 kg хмеља и 60.000 m3 

воде. АЈ, 65, ф 483.
74 АЈ, 65, ф 483, 1168.
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хладну воду.75 За производњу погонске 
снаге при производњи од 120.000 hl 
пива било је потребно 14.400 тона угља 
(лигнита), 30.660 m3 воде и 15.000 kg 
разног мазива.76  Вајфертова пивара је 
у међуратном периоду производила 
две врсте пива: тамно – Свети Ђорђе 
и гамбринус, и светло – експорт и 
портер.77

Варионица, жила куцавица прои- 
зводње, била је пространа и састојала 
се од четири спрата. У подруму су 
се налазиле доводне и одводне цеви 
и погон котлова за варење пива. У 
приземљу су била смештена четири 
котла за кување пива, на првом спрату 
два силоса за млевење слада, резервоар 
за топлу воду и др. На другом спрату 
били су  млин за млевење слада са шест 
ваљака, два резервоара за хладну воду 
и вакуум пумпа. Апарат за чишћење 
слада био је на трећем спрату, а на 
четвртом лагер силос за слад.78

Вриони подрум био је смештен у 
згради варионице, у приземљу,  на 
првом и другом спрату. У приземљу је 
било 18 каца за врење пива, на првом још 
пет каца, апарат за прање марамица од 
филтера, хладњак за воду, затим преса, 
две пумпе, два апарата за хлађење пива, 
казан за стерилизирање, а на другом 
спрату била су два резервоара за воду 
и две хладњаче за пиво.79 Са каквим 
проблемима су се суочавали радници 
у подруму објашњава бивши радник 
Недељко Манић: „Пиво је одлежавало 

у дрвеним бачвама које су због 
великог притиска често пуцале. Кад би 
радници чули да нека бачва почиње да 
пуца притрчавали би и подупирали је 
леђима како би спречили да се распрсне 
и пиво исцури. Други радници су тада 
настојали да пиво прелију у другу 
бачву“.80

Лежни подрум био је дугачак 69,6, 
а широк 31,6 метара, и подељен у 14 
одељења: шест са дрвеним бачвама, 
шест са бетонским танковима и 
два са алуминијумским танковима 
укупног капацитета око 24.000 hl. 
У циљу повећања капацитета, као и 
квалитета пива условљеног временом 
одлежавања, лежни подрум је накнадно 
преуређен и у њега је постављено oсам 
алуминијумских танкова запремине 
400 hl и осам са аутоматским покло- 
пцима за затварање, запремине 375 hl, 
са целокупном арматуром, прописаним 
постаментом од гвожђа и 500 m коване 
ферцинковане цеви са фланшама за 
спровођење пива у резервоар. Капа- 
цитет подрума је након проширења 
износио 60.000 hl пива.81 

За другу неопходну сировину, слад, 
изграђена је нова седмоспратна сладара. 
У њеном подруму су биле смештене 
две велике ваге за мерење, затим пет 
транспоретера за слад и доњи делови 
три елеватора. У приземљу се налазило 
16 бубњева за клијање јечма, две пумпе 
са моторима и један тријер. На првом 
спрату су била четири ексхаустора, две 

75 ИАБ, Пивара Ђорђа Вајферта (515).
76 АЈ, 65, ф 483.
77 Grgašević, Industrija, 347.  
78 АЈ, 65, ф 483.  
79 АЈ, 65, ф 483.  

80 Ђорђевић Милош, „Манић Недељко, доајен 
Београдске индустрије пива и безалкохолних 
пића”, ЛРКБ, 27. новембар 1968, 10. 

81 АЈ, 65, ф 1168. 
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пумпе и два радиратора, на другом 
осам справа за квашење јечма, пет 
транспортера и четири вентилатора. 
Од трећег до седмог спрата налазиле 
су се просторије за лагеровање јечма и 
слада, а на седмом спрату један велики 
резервоар за воду. Од четвртог спрата 
до приземља постављена је апаратура 

за пречишћавање слада и јечма, а од 
подрума до четвртог спрата дизалица 
са 250 kg носивости.82 Сладара је 
пројектантски била добро осмишљена, 
али због нешто лошије климатизације 
и сушења у галанд-тилденовим буб- 
њевима, којe je трајалo и по 60 часова, 
слад је био слабијег квалитета.83 Пивара 
је највише користила сремски јечам, 
најквалитетнији у земљи, који је по 
квалитету ипак заостајао за словачким, 
чешким и моравским, које је Пивара 
повремено увозила. У сладари је, на 
пример, 1930/1. године прерађено 2.000 
тона искључиво домаћег јечма, од кога 
је добијено 1,56 хиљада тона слада.84 

Пиво је пуњено у боце у посебном 
одељењу, у коме су инсталирани: 
апарати за прање и етикетирање 
флаша, пастеризатор и компресор.85 

Апарат за пуњење флаша могао је да 
прими  четири флаше одједном, док 
се њихово прање обављало ручно, у 
обичном дрвеном „шафоју”. Боце су 
затваране једноставним плутаним за- 
тварачима, који су у летњим месецима 
учвршћивани специјалним жицама 
како услед топлоте не би дошло 
до њиховог излетања.86 Да би се 
заштитио бренд и предупредио пад 
квалитета пива, узрокован најчешће 
нехигијенским поступањем, попут 
точења пива из буради у неочишћене 
флаше, купљена је машина за затва 
рање боца алуминијумским капсу- 
лама. Када се овако затворена флаша 

82 АЈ, 65, ф 483.
83 Вера Ристић, „Југословенска пиварска 

индустрија добила нову и модерну фабрику”, 
ЛРКБ, 13–14.  април 1966, 1. 

84 АЈ, 65, ф 1168.

85 АЈ, 65, ф 483. 
86 Драгиша Петровић, „Сусрети и разговори”, 

ЛРКБ, 27. новембар 1968, 9. У даљем тексту 
(Петровић, „Сусрети“). 

Слика 9. Машина за затварање флаша 
алуминијумским капсулама (БИП)

Figure 9 Bottle sealing machine with 
aluminium caps (BIB)
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једном отвори, она се више не може 
затворити истим затварачем јер је 
поновно затварање другом капсулом 
било могуће само у пивари.87 Нова и 
још модернија машина за затварање 
флаша набављена је 1939. године од 
фирме Актиеболегат из Линкопинга у 
Шведској.88

Нова флашара изграђена је 1940. 
године, а извођач радова био је Рудолф 
Х. Цигер из Београда. Како су постојала 
три предрачуна за градњу, тешко се 
може утврдити који је од њих изабран. 
Углавном су се све понуде сводиле на 
следећи изглед зграде: одељење за 
празне флаше у приземљу, површине 
307 m2, и одељење за пуњење, од 507 
m2, као и одељење за пуне флаше, oд 307 
m2. На спрату, изнад одељења за празне 
флаше, налазили су се: одељење за пуне 
флаше, површине 307 m2, где су били и 
радничка гардероба, клозет и одељење 
за умивање. Кровови си били изграђени 
од стругане грађе и покривени лимом. 
Градња је коштала између 1,5 и 2,1 
милиона динара, зависно од тога која 
је понуда била прихваћена. Вилхелм 
Фирч је израдио канализациону мрежу 
и грејање у згради, а радови су коштали 
170.338 динара. 89 

У делу за отакање пива у бурад 
налазили су се апарат за отакање, 
три филтера, ваздушни компресор и 
две справе за прање масе за филтере. 
Постојала је посебна просторија за 
прање буради, која је имала апарате 
за прање, вађење чепова, испитивање 

буради помоћу притиска и машину за 
набијање обруча. Смолисање буради 
вршило се у посебној радионици, са 
два апарата за смолисање и дизалицом 
од 2,5 тоне. У саставу Пиваре и даље је 
постојала качарска радионица, у којој 
су израђивани бурад и сандуци за пиво. 
Била је опремљена тезгом и котлом 
за мали притисак, док су се на спрату 
налазиле три собе и кујна.90     

Ледара је могла да произведе 250.000 
табли леда годишње или два вагона 
леда дневно. Током међуратног периода 
сукцесивно је модернизована. Додаци 
Конеровој хладионици, материјал за 
изолацију фабрике леда, неопходан 
електрични материјал и гвоздене цеви 
набављени су 1923. године. Машина за 
израду вештачког леда  фирме Ђузепе 
дел Орто из Милана купљена је 1925. 
године, да би коначно 1928. године 
била постављена нова инсталација за 
справљање леда, са погонским дизел-
мотором и компресором из Чехосло- 
вачке.91 

  Од осталих значајних делова Пиваре 
потребно је истаћи: лабораторију и 
канцеларију техничке управе, гаражу 
за луксузне и теретне аутомобиле, вагу 
за мерење кола до тежине од 15 тона, 
механичарску радионицу у приземљу, 
а на спрату стан од три собе са кујном 
и купатилом, машинбраварску радио- 
ницу, у којој су биле следеће машине: 
ковачка ватра, две тезге, два дребанка 
од 2 и 4 метра, једна бушилица до 25 
mm и једна до 5 mm, шепинг машина 

87 Изволите Вајфертово, 18–19.
88 АЈ, 65, ф 1168.
89 ИАБ, Пивара Ђорђа Вајферта (515).

90 АЈ, 65, ф 483.
91 АЈ, 65, ф 1168. 
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са ходом од 500 mm, тесаћа машина, 
тоцило, фез машина мањег типа и 
апарат за електрично варење; гаражу 
са два одељења, од којих су у једном 
били смештени ватрогасни апарати, 
који су се састојали од опреме за 10 
људи и моторне пумпе на точковима, 
четири ручних мердевина и једних 
на извлачење од 20 m дужине; два 
бунара са пумпама и моторима; апарат 
за производњу плина из бензина; 
магацин за бурад и лед; бункер са 
елеватором за угаљ; резервоар за воду 
капацитета 500 m3, са два филтера и 
спремом за омекшавање воде.92 У циљу 
лакшег истовара, лагеровања и бржег 
транспорта угља до Пиваре, од Управе 
Државног парка у Топчидеру узет је у 
закуп плац од 45 ари, који се налазио 
на обали Саве код ушћа Топчидерске 
реке, а на коме је из сопствених извора 
уређен пут на главни друм.93

Вајфертова пивара имала је мрежу 
заступника широм Краљевине СХС/
Југославије, и то у следећим местима: 
Алексинац (Владимир Живић и син), 
Аранђеловац (Чеда Теофановић), Брза 
Паланка (Јанаћко Димитријевић), 
Ваљево (Тиосав Благојевић), Гроцка 
(Коста Радовановић), Доњи Милановац 
(Катица В. Гајић), Земун (Лудвиг 
Соненфелд), Инђија (Миша Хорн 
Млађи), Крушевац (Драг. Митић и 
браћа Благојевић), Крагујевац (Никола 
Симић Мојсе и Мишић), Краљево 
(Божидар Д. Марковић), Косовска 
Митровица (Арсеније Ћирић), Лозница 

(Тихомир Николић), Обреновац 
(Драгољуб К. Павловић), Пожаревац 
(Ђура Цветковић), Петровац (Добросав 
С. Петровић), Смедеревска Паланка 
(Васа Ђорђевић Чамба), Рума (Антон 
Шие), Ражањ (Петар Стефановић), 
Рача Крагујевачка (Тихомир Нешић), 
Суботица (Стовариште пива Лазара 
Дунђерског и Апатинско-кулске пиво- 
варе Јосипа Амана), Сопот (Таса 
Николајевић), Текија (Михајло Или- 
јевић), Апатин – Бешка (Книзел 
Хајнрих), Бачка Топола (Немет Чали 
Имре), Бачка Паланка (Јосиф Линдре), 
Мали Иђош (Силађи Гергељ), Стари 
Сивац (Фрања Милер), Сента (Ернест 
Кеселринг), Секић (Лука Таус), Сремски 
Карловци (Ђорђе Шарановић), Тител 
(браћа Таус), Црвенка (Јосип Келерт), 
Чукарица (Љуба Ђорђевић), Винковци 
(Данијел Мишколци) и Шид (Стојан 
Јовичић).94 

Пивара је имала своја стоваришта 
у Новом Саду, Нишу, Шапцу, са 
заступником Лазаром Ристићем, Сме- 
дереву, са заступником Драгутином И. 
Марковићем, Пожаревцу, са засту- 
пником Ђуром Цветковићем, Великом 
Градишту, са заступником Драгославом 
А. Станисављевићем, Скопљу, са зас- 
тупницом Томанијом Милкић, и Пе- 
тровцу на Млави, са заступницом 
Љубицом Димић.95 

Пивара је 1934. године располагала 
са знатним бројем полутеретних и 
теретних моторних возила. Теретна су 
били: сентинел на парни погон, од 10 

92 АЈ, 65, ф 483; Комитет за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ (182), ф 72.

93 АЈ, Министарство шума и рудника Краљевине 

Југославије (68), ф 22.
94 АЈ, 65, ф 483. 
95 АЈ, 65, ф 483.  
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тона носивости; бисинг на бензин, са 
прикoлицом носивости 13 тона, затим, 
од исте марке, једно од девет тона, 
два од седам тона и једно од три тоне; 
полутеретна: два адлера, два фијата, 
рено, доџ, три бисинга, сва носивости 
од 1,5 тоне, да би 1939. године у 
возни парк ушли грахам и темпо на 
три точка.96 Располагала је и са два 
путничка аутомобила: шевролетом за 
четири особе и мерцедес бенцом за 
шест особа, као и са мотором марке 

Аријел. Од осталих транспортних 
возила, имала је троја кола за транспорт 
леда и 12 железничких вагона. За 
развоз пива по Београду и околини, 
Пивара је поседовала шест шпедитера, 
19 транспортних кола, три фијакера, 
штајерваген, две чезе, опремљену и 
пространу шталу са 40 коња за вучу.97 

Пиво се спремало углавном у 
бурадима од 125 литара или у попу- 
ларним „осмацима” од 200 литара. 
Продаја пива у флашама била је нешто 

Слика 10. Ситуациони план Пиваре из 1934. године (АЈ)
Figure 10 Layout plan of the brewery, 1934  (AY)

96 АЈ, 65, ф 483; ИАБ, УГБ, кут. 2939, р 70/1940. 97 АЈ, 65, ф 483.
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мање заступљена, и то углавном трго- 
винским радњама и директним потро- 
шачима по кућама. Милорад Цвет- 
ковић, који је у Пивари радио од 
1923. године, сведочи како се пиво 
продавало: „знало ми се да свако јутро 
и свако после подне обиђем све купце 
од Цветка до Теразија и разнесем им 
свеже пиво. Развожење пива вршило се 
на коњима, пре подне бурад, а поподне 
флаше. У подне после повратка у 
пивару, обавезно смо хранили коње на 
„паркингу” који је за њих специјално 
направљен. Развозник је био дужан да 
обрачунава вредност продатог пива и 
врши наплату од купаца“. 98

ПОСЛОВАЊЕ ПИВАРЕ 19211945. ГОДИНЕ
Након завршетка Првог светског 

рата, већина пивара са простора бивше 
Краљевине Србије била је знатно 
оштећена и у почетку није могла 
равноправно да уђе у тржишну утак- 
мицу са пиварама које су пре уједињења 
у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца 
биле у Аустроугарској монархији. У 
првим послератним годинама, нај- 
већи проблем био је у регулисању и 
усклађивању јединственог привредног 
тржишта, унифицирању пореског си- 
стема и уједначавању државних тро- 
шарина, које нису биле исте у свим 
областима Краљевине СХС. Пиваре из 
Хрватске, Словеније и Војводине биле 
су оптерећене државном трошарином 
од три динара по хектолитру, а пиваре 
у Србији са 20 динара. Београдске 

пиваре, Вајфертова и Бајлонијева, биле 
су додатно оптерећене трошарином 
од 10 динара по хектолитру, уз захтев 
да се она повећа на 30 динара. На то је 
реаговала  Индустријска комора, осуђу- 
јући овај непримерен захтев  и аргу- 
ментом да  пиваре са нових територија 
могу да користе кредите, а пиваре из 
Србије не могу.99 

Упркос поменутим проблемима, у 
првој пословној 1921/2. години Пивара 
је остварила добит од 3.018.459 динара. 
Сходно усвојеном правилнику, од ове 
суме је у резервни фонд издвојено 
5% или 150.922,96  динара, Управном 
одбору је на име тантијеме100 исплаћено  
200.000, Надзорном одбору 31.000 и 
чиновницима, такође на име тантијеме, 
133.000 динара. Акционари су добили 
дивиденду од 120 динара по акцији, 
а остатак добити од 103.536 динара 
пренесен је у фонд за наредну пословну 
годину.101 

У пословној 1922/3. години продато 
је 86.570 хектолитара, а остварена 
добит је износила 4.941.335,11 дина- 
ра. Акционарима је исплаћена диви- 
денда у износу од 200 динара по 
акцији, тантијема Управном одбору 
300.000, Надзорном одбору 45.000 и 
чиновницима 244.500 динара.102 

Следеће, 1923/4. године продато 
је 93.588 хектолитара пива, али је 
остварена нешто мања добит у износу 
од 4.737.722,90 динара. Од ове суме, 
акционарима је исплаћена дивиденда 
од  200 динара по акцији, тантијема 

98 Петровић, „Сусрети”, 9.
99 АЈ, 65, ф 306.
100 Тантијема – надокнада за рад у Управном одбору.

101 АЈ, 65, ф 705.
102 АЈ, 65, ф 705. 
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Управном одбору 300.000, Надзорном 
одбору 45.000 и чиновницима 252.500 
динара.103

У циљу заштите домаће производње 
пива, Прва српска парна пивара „Ђорђе 
Вајферт“ А. Д.  склопила је  споразум 
о сарадњи и заштити са пиварама: 
„Игњат  Бајлони и синови”, Михајла  Ј. 
Косовљанина из Јагодине, Зајечарским 
индустријским удружењем, закуп- 
цем пиваре Нишавац Гедеоном Дун- 
ђерским, Ваљевском пиваром А. Д., 
Крен и Станковић из Чачка, Српском 
акционарском пиваром у Скопљу и 
Акционарском пиваром у Сарајеву. 
По споразуму, пиваре су се обавезале: 
да продају пиво јефтиније, по оним 
ценама које буду утврдиле; да не 
смеју никоме давати лед бесплатно, 
а ако га буду имале, обавезне су да 
га продају по цени од 0,50 динара 
по килограму; да своју продају не 
развијају  несразмерним новчаним 
позајмицама било ког типа и давањем 
свог инвентара и других услуга; да у 
циљу навикавања потрошача на чување 
и тачно враћање пивских судова свим 
својим стовариштима и продавницама 
доставе правила и да се побрину да 
их се они тачно придржавају; да се за 
пивске судове мора узимати кауција, 
и то: 1/1 (буре од 200 l) – 400 динара, 
1/2 – 300 динара, 1/4 – 200 динара, 1/8 
– 100 динара, сандук од 50–60 флаша 
– 300 динара, сандук од 20–30 флаша 
– 180 динара, флаша – 4 динара, завој 
– 0,30 динара; у случају да се утврди 

непоштовање правила, да пивара која 
их прекрши подлеже плаћању казне 
оној чији су интереси оштећени, затим 
да плати трошкове изборног суда и 
надокнаду Централи индустријских 
корпорација (ЦИК) за њен рад; да свака 
пивара мора да депонује ЦИК-у меницу 
од 100.000 динара у случају да не може 
да исплати горе поменуте трошкове 
и да је у обавези да у року од 10 дана 
допуни износ на почетну цифру.104

У пословној 1924/5. Вајфертова пи- 
вара је продала 107.535 hl пива, оства- 
ривши добит од 5.152.448 динара. На 
редовном збору акционара донета је 
одлука да се друштвени капитал Пиваре 
увећа на 30.000.000 динара тако што ће 
сваки акционар депоновати додатних 
500 динара по једној акцији. 

Након повећања друштене главнице 
у пословној 1925/6. години, Пивара 
је продала рекордних 117.936 hl, 
остваривши добит у износу од 7.411.000 
динара. Акционарима је исплаћена до 
тада највећа дивиденда од 300 динара 
по акцији, Управном и Надзорном 
одбору 860.000 и чиновницима Пиваре 
и техничком особљу 551.000 динара. 

Током пословне 1925/6. године,  нишка 
пивара се није придржавала утврђеног 
договора и ценовника, продајући своје 
пиво у Прокупљу извесном кафеџији 
Цеки Шишковићу по цени од 520 динара 
уместо договорених 560 за хектолитар. 
Споразумне пиваре искључиле су из 
уговора нишку пивару и потписале  
додатак споразума о међусобној за- 

103 АЈ, 65, ф 705.
104 Дејан Мавровић, Пивара Зајечарског 

индустријског удружења (Зајечар: Семинар 

друштвене историје, 2008), 11–12, http://www.
historiansclub.org/files/zajecarska%20pivara.pdf 
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штити 31. јануара 1926. године, којим 
се одређују минималне цене пива у 
одређеним крајевима земље. Уговорене 
цене из споразума биле су обавезне 
за jагодинску, сарајевску и београдске 
пиваре. Распон цена за хектолитар пива 
кретао се од 480 динара у београдској 
области до 750 динара у Охриду. Пиво 
се у Београду имало продавати за 560 
динара по хектолитру. Такође, пиваре 
и њихова стоваришта се обавезују да 
уопште не примају, не употребљавају, 
а још мање преправљају транспортну 
бурад која припадају некој другој 
пивари.105   

Наредне, 1926/7. године продато 
је нешто мање пива, 107.677 hl, а 
остварена добит била је нешто већа од 
прошлогодишње и износила је 7.425.000 
динара. На име акција исплаћено је 
6.000.000, Управном и Надзорном 
одбору 860.000 и чиновницима 565.000 
динара.106  

Због све већих проблема са по- 
стојећим трошаринама и најавом уво- 
ђења нових, обласних трошарина, у 
Београду је 11. маја 1928. године, у 
згради ЦИК-а одржана конференција 
пиварске индустрије, на којој су учешће 
узеле скоро све пиваре са простора 
Краљевине СХС. На конференцији је 
основан Савез пиварске индустрије и 
формиран Управни одбор у следећем 
саставу: председник Игњат Бајлони, 
потпредседници Лука Милишић, С. 
Д. Александер и представници Прве 
српске парне пиваре „Ђорђе Вајферт” 

А. Д., пиваре Лазара Дунђерског, 
пиваре „Јосип Аман” Д. Д. Апатин и 
пиваре „Хајнрих Вајс и син” из Сремске 
Митровице.107   

У пословној 1927/8. години Пивара 
је продала 96.322 hl пива, остваривши 
добит у износу од 7.337.500 динара, 
од чега је акционарима подељена 
дивиденда од 300 динара по акцији, 
Управном и Надзорном одбору 860.000, 
чиновницима Пиваре и техничком 
особљу 477.500 динара.108 

У пословној 1928/9. години продато 
је 77.523 hl и остварена је добит од 
5.018.300 динара, знатно мањa у 
односу на 1927/8. годину. Акционари 
су добили дивиденду од 210 динара по 
акцији, Управном и Надзорном одбору 
је исплаћено 516.000 и чиновницима 
302.300 динара.109   

Продаја пива појединих чланица 
Савеза пиварске индустрије, у хекто- 
литрима (табела 1): 

1. ПСП „Ђорђе Вајферт” А. Д.; 
2. Парна пивара „Игњат Бајлони и 
синови”; 3. Парна пивара и фабрика 
слада Михајла Ј. Косовљанина, А. 
Д. Јагодина; 4. Загребачка дионичка  
пивовара и творница слада; 5. 
Делнишка дружба пивоварне Унион 
– Љубљана; 6. Сарајевска пивара; 7. 
Подружна пивоварна д.д. пивоварне 
Унион – Марибор; 8. Пивара Лазара 
Дунђерског – Велики Бечкерек; 
9. Апатинска и кулска пивовара 
Јосипа Амана  Д. Д.; 10. Парна 

105 Ibid., 13.
106 АЈ, 65, ф 705.
107 АЈ, 65, ф 705.

108 АЈ, 65, ф 705.
109 АЈ, 65, ф 705. 
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пивара Зајечарског индустријског 
удружења110

Следеће, 1929/30. године  продато је 
81.897 hl, добит је износила 5.534.485 
динара, а остварена  је и ванредна 
добит у износу од  1.918.185 динара.111    

Слабости унутрашњег тржишта 
и хронични недостатак капитала 
дошли су до највећег изражаја у време 
светске економске кризе, која је у 
Краљевину Југославију стигла 1931. 
године и трајала је, као и у осталим 
балканским земљама, дуже него у 
индустријализованим европским држа- 
вама. Западноевропске државе су већ 
1933. године изашле из депресије, док 
је у Краљевини Југославији индекс цена 
на велико достигао најнижу тачку тек 
1934. године.112 

Након најаве да ће се крајем 1930. 
године, због последица економске 

кризе, повећати државне трошарине, 
Савез пиварске индустрије је оштро 
реаговао, након чега се у јавности 
распламсала полемика о цени пива и 
конкуренцији домаћих пива са страним 
брендовима. Реагујући на овај и сличне 
нападе, Вајфертова пивара је издала 
брошуру Изволите Вајфертово, у 
којој је упознала јавност са каквим 
се проблемима суочава пиварска 
индустрија и која су решења. Став свих 
пивара у земљи био је да су трошарине 
превисоке и да би од додатног пове- 
ћања највећу корист имала управо 
држава, а пиваре би тешко могле да се 
одупру конкуренцији све већег броја 
увозних пива, махом из Чехословачке и 
Аустрије. Један од разлога слабе продаје 
пива била је његова висока цена, као 
и низак економски статус грађана. 
Образлажући скупоћу домаћих пива, 

К 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929.
1. 86.570 93.588 107.535 117.936 107.677 96.322 77.523
2. 78.275 68.425 72.548 65.548 61.888 61.706 49.988
3. 65.854 62.316 47.377 48.033 41.576 39.535 32.107
4. 60.568 69.243 58.716 59.180 70.586 83.487 76.911
5. 57.623 63.131 53.651 49.501 67.305 63.792 72.994
6. 53.793 48.774 40.723 41.348 50.621
7. 35.929 49.193 40.219 35.364 37.751 32.121 33.652
8. 32.046 34.408 38.175 39.005 42.383 37.020
9. 28.764 33.774 30.365 26.768 31.949 38.470 29.778
10. 15.440 15.887 15.798 14.588 14.784 9.568 7.322

Табела 1. Продаја пива појединих чланица Савеза пиварске индустрије, у хектолитрима
Table 1 Sales of beer by individual members of the Brewing Industry Alliance, in hectolitres

110 АЈ, Централа индустријских корпорација 
Краљевине Југославије (76), ф 59. Ову и 
наредне две табеле приредио је аутор на 
основу годишњих извештаја ЦИК-а.

111 АЈ, 76, Ф 59. 
112 Мари Жанин Чалић, Социјална историја 

Србије (Београд: Клио,  2004), 334. 
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аутор брошуре наводи да за то Пивара 
не сноси одговорност јер се, кад оно 
стигне у гостионицу или кафану, на 
њега обрачунавају нови терети, на шта 
пиваре не могу да утичу. Други разлог 
био је директно везан за пословну 
политику, која је приказана на један 
оправдавајући, али ипак мање уверљив 
начин. Како аутор наводи, продаја 
пива је сезонска, највише се троши 
лети, а зими готово никако, тако да 
Пивара за пет месеци у којима ради 
мора да надокнади и седам месеци 
када углавном не производи пиво. 
Како се даље наводи у брошури, када 
би потрошња по глави становника 
била као у Белгији, Немачкој или 
Чехословачкој, онда би и пиво могло 
бити јефтиније.113

Уз повећање државних трошарина, 
Вајфертова и остале пиваре суочавале 
су се са јаком конкуренцијом пивара 
из Чехословачке, Аустрије и Мађарске, 
држава које су имале повољне трговачке 
уговоре са Краљевином Југославијом. 
Држава је 1931. године смањила увозну 
царину на чешко пиво са 60 на 30 
динара по хектолитру, а осим тога, 
стране државе су помагале спољну 
трговину дампинзима, извозничким 
премијама и другим мерама, које 
су правиле велике проблеме и 
конкуренцију домаћим пиварама.114 

Ове мере још увек нису утицале на 
пословни резултат Пиваре, која је  у 
пословној 1930/1. години остварила 
добит од 5.914.407 динара и продају од 

85.804 hl пива. Криза је у пуном обиму 
стигла у пиварску индустрију 1932. 
године, када су све пиваре почеле да 
бележе драстичан пад производње (у 
некима је износила само једну шестину 
прошлогодишње), а знатан број мањих 
пивара током наредних година престао 
је с радом.115   

Криза није мимоишла ни Вајфертову 
пивару, којој је продаја у пословној 
1931/2. години опала за 25% и износила 
је 67.569 hl. Остварени добитак био је 
само 40.050 динара.116

Међутим, упркос евидентној еко- 
номској кризи, многим аналитичарима 
није било јасно због чега су се 
власници пивара уопште жалили 
на своје пословање. Анализирајући 
цену пива од 1922. до 1932. године, 
новинар Политике износи податаке по 
којима је хектолитар пива 1922. године 
коштао 380 динара, а 1932. године 630, 
док је у истом периоду 1922–1932. цена 
домаћег јечма снижена са 300 на 125, 
страног са 400 на 150 динара за тону, 
затим цена домаћег хмеља са 4.000–
5.000 на 800 динара по метричкој 
центи, страног са 8.000–10.000 на 
2.100 динара за килограм, док су 
трошаринска оптерећења повећана за 
140 динара по хектолитру. Аналитичар 
врши поређење које показује да је 
увозно плзенско пиво 1932. године 
коштало 255, а домаће 280 динара по 
хектолитру. Када се додају трошарине, 
плзенско је коштало 755, а домаће 630 
динара.117 

113 Изволите Вајфертово, 11–13.
114 Вучо, „Пивара”: 58.
115 АЈ, 76, ф 59.

116 АЈ, 65, ф 705. 
117 АЈ. 76, ф 59; В. Г., „Пиварски картел”, Политика , 

17. март 1932, 1–2.
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Савез пиварске индустрије је, 
међутим, и даље остао при својим 
ставовима и почетком 1933. године 
министру трговине и индустрије 
поднео је представку у којој је изнето 
да је производња пива у константном 
опадању од 1927. године, када је 
износила 740.000, а 1932. године само 
340.000  hl. Главни разлози смањења 
продаје, по Савезу пиварске индустрије, 
су економска криза и повећање државне 
трошарине, која је 1927. године износила 
100–150 динара, а 1932. године 265 

динара по хектолитру, док су ракија 
и вино били ослобођени трошарине 
и продавани по невероватно ниским 
ценама, стварајући вештачку и нелојалну 
конкуренцију пиварама. Криза је ушла у 
све поре пиварске индустрије, тако да су 
пиваре на својим лагер листама имале 
све више дужника, док је велики број 
стоваришта и дистрибутивних центара 
затваран због немогућности њихових 
закупаца да се економски одрже.118  

У пословној 1932/3. години, ефе- 
кти економске кризе били су најдра- 

118 АЈ, 76, ф 59. 

Слика 11. Годишњи извештај за 1933/4. годину (БИП)
Figure 11 Annual Report for 1933/34 (BIB)
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стичнији, Пивара је продала 44.803 
hl, остваривши добит од само 22.372 
динара.119  

Пословна 1933/4. година донела је 
даљи пад продаје, који је износио 40.318 
hl, уз остварени приход од 151.811 
динара. Иако је исказани приход био 
мали, потребно je нагласити податак да 
je те године Пивара имала ненаплаћена 
потраживања у износу већем од шест 
милиона динара, која нису могла да уђу 
у добит.120

Да би се пребродила економска кри- 
за, управа Вајфертове пиваре потегла 
је питање заједничке одбране пиварске 
индустрије од насталих тешкоћа, затим 
утврђивање јединствених продајних 
цена пива, са поделом тржишта међу 
пиварама, отклањање међусобне конку- 
ренције, чиме би се, између осталог, 
постигао повољнији положај у одно- 
су на конкуренцију иностраних пи- 
вара. Све ове мере водиле су ка 
оснивању пиварског картела, који је 
представљао повезивање и договор 
власника пивара у вези производње 
и продаје, искључујући механизам 
међусобне конкуренције. На основу 
члана 3. тачке 2. Уредбе о картелима, 
17. септембра 1934.  године Прва срп- 
ска парна пивара Ђорђа Вајферта 
А. Д., Парна пивара „Игњат Бајлони 
и синови”, Парна пивара, фабрика 
слада и квасца Михајла Косовљанина 
из Јагодине, Парна пивара А. Д. из 
Скопља и Деоничарска пивара из 
Сарајева основале су Пиварски картел. 
Разлог његовог стварања био је тежак 

полажај пиварске индустрије изазван 
економском кризом, па се сматрало да 
ће на тај начин бити створени услови 
за смањивање последице кризе колико 
је год могуће. Циљ удруживања, по 
тврђењу пивара, није био монопол, 
већ спречавање и искоришћавање 
пивара од несавесних кафеџија.121 
Значајније одредбе споразума су: 
пиваре неће узимати у закуп пивнице 
и локале непосредно и посредно, 
већ само по одобрењу Извршног 
одбора Картела; забрањено је давати 
кредите потрошачима и заступницима 
директно, преко банака или трећих 
лица; забрањено је вршити несолидну 
и недостојну агитацију, непосредно и 
посредно, као и чашћавање муштерија 
уопште; забрањено је потцењавање 
и омаловажавање рада и квалитета 
пива друге пиваре; споразумне пиваре 
неће давати потрошачима на послугу 
кафански инвентар, пивске апарате и 
друго; дужне су међусобно замењивати 
судове, али у омеру hl за hl или комад за 
комад; пиво и лед имају се продавати 
за готов новац; забрањено је претакање 
пива ван пиваре сопственика, односно 
заједничких стоваришта; треба посте- 
пено увести кауције за бурад, сандуке 
и флаше; потребна је контрола како би 
потрошач увек добио свеже и исправно 
пиво. Споразум је предвидео поделу 
тржишта између пивара у Картелу, 
по којој је Вајфертова пивара добила 
45,8%,  Бајлонијева 19,66%, а остатак 
тржишта су делиле остале пиваре 
сходно договору. Вајфертова пивара је 

119 АЈ, 65, ф 705.
120 АЈ, 65, ф 705.

121 АЈ, 65, ф 705. 
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у Београду имала 62,68%, а Бајлонијева 
21,25%  тржишта.122

Ситуација се након формирања Кар- 
тела није знатно побољшала, пад про- 
даје је настављен и следеће године, а 
исказана добит била је нешто већа у 
односу на претходну годину и износила 
је 235.954 динара.123

Пословну 1935/6. годину обележио је 
сукоб Вајфертове и Бајлонијеве пиваре 
са београдским гостионичарима, који 
су из протеста обуставили точење пива 
у својим локалима, и то због трговаца 
који су пиво набављено из ових пивара 
у својим радњама точили муштеријама 
по знатно нижим ценама. Да би се 
заштитили од нелојалне конкуренције, 

гостионичари, механџије и хотелијери 
су, након вишемесечне полемике са 
Пиварским картелом, склопили спора- 
зум по коме се бакалницама не продаје 
пиво. Бакали су се жалили, али је суд 
одобрио спровођење споразума.124 

Сукоб се, са свим негативним ефек- 
тима, одразио на пословање Вајфертове 
пиваре, која је те пословне године 

забележила убедљиво најмању продају 
пива, од само 37.558 hl, уз остварену 
добит од 711.003 динара.125   

Продаја пива појединих пивара то- 
ком година економске кризе, у хекто- 
литрима (табела 2):

1. ПСП „Ђорђе Вајферт” А. Д.; 
2. Парна пивара „Игњат Бајлони и 
синови”; 3. Парна пивара и фабрика 
слада Михајла Ј. Косовљанина, А. Д. 
– Јагодина; 4. Загребачка дионичка  
пивовара и творница слада; 5. Дел- 
нишка дружба пивоварне Унион – 
Љубљана; 6. Сарајевска пивара126

Наредну пословну годину обележила 
је смрт Ђорђа Вајферта 12. јануара 1937. 

године. Био је то велики ударац за Пива- 
ру и целокупну индустрију Краљевине 
Југославије, која је остала без једног од 
највећих индустријалаца у модерној 
историји. Послови даљег управљања 
Пиваром прешли су у руке Вајфертовог 
сестрића и вишедеценијског најближег 
сарадника, др Фердинанда Грамберга, 
који je преузeo функцију председника 

       1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936.

1. 81.897 85.804 67.569 44.803 42.743 40.318 37.558

2. 52.193 37.168 26.064 17.027 18.192 18.672 17.229

3. 35.508 42.541 31.201 21.949 20.168 22.461 20.470

4. 77.687 65.673 38.431 24.834 25.784 26.107 26.468

5. 103.925 83.000 45.006 24.883 25.878 28.662 27.581

6. 42.326 38.356 18.632 10.472 10.090 11.466 10.763

Табела 2. Продаја пива појединих пивара током година економске кризе, у хектолитрима
Table 2 Sales of beer by individual breweries during the economic crisis, in hectolitres

122 АЈ, 65, ф 705.
123 АЈ, 65, ф 705.
124 АЈ, 65, ф 705; АЈ. 76, ф 59.

125 АЈ, 65, ф 705.
126 АЈ, 76, ф 59. 
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Управног одбора. Пословна 1936/7. 
година донела  је мали добитак од 
385.586 динара, што није онемогућило 
да се у Добротворни фонд „Ђорђе 
Вајферт”, од укупне добити уплати 
134.000 динара.127

Дефинитивни излазак из кризе 
донела је 1938. година, када је Пивара, 
након шест година, остварила зна- 
чајнији профит у износу од 1.197.380 
динара, а забележен је и раст продаје 
на 61.000 hl. Пословање би било још 
успешније да нису морали да се отпишу 
ненаплативи вишемилионски дугови 
од 112 механџија из целе Краљевине 
Југославије. 

1. ПСП „Ђорђе Вајферт” А. Д.; 
2. Парна пивара „Игњат Бајлони и 
синови”; 3. Парна пивара и фабрика 
слада Михајла Ј. Косовљанина А. Д. 
– Јагодина; 4. Загребачка дионичка  
пивовара и творница слада; 5. 

Делнишка дружба пивоварне Унион – 
Љубљана; 6. Сарајевска пивара128

Пред сам почетак Другог светског 
рата у Краљевини Југославији, крајем 
марта 1941. године из Пиваре је 
мобилисано четрдесетак радника, 
од којих је, по за сада расположивим 
подацима, током немачког напада 
6. априла 1941. године погинуо 
једино Петар Крстић из Београда.129 

У краткотрајном Априлском рату 
Пивара није претрпела оштећења, 
мобилисане раднике заменили су 
нови, те је настављена производња 
и током окупације земље до октобра 
1944. године. У прве две ратне године 
Пивара је остварила профит већи од 
четири милиона динара, који је био 
номинално мањи због девалвације 
динара, али је био значајан пошто се 
пословало у условима окупације.

Почетком 1943. године, инжењер 
Тибор Коша, Војислав Ј. Вељковић и 
др Драгутин Протић иницирали су 
ванредни збор акционара, са жељом да 
се главница капитала увећа. Међутим, 
из непознатих разлога они су на скупу 
повукли свој предлог. Акционарски 
удео у Пивари 1943. године био је 
нешто другачији него 1921. године: 
маса почившег Ђорђа Вајферта 6.350 
акција, Врачарска задруга 3.550, Стојан 
Ј. Вељковић и Војислав Ј. Вељковић по 
2.650, Фердинанд Грамберг 900, Јован 
С. Вељковић 700, Херман Грамберг130 

и Јосиф Хајзер131 по 550, Тибор Коша, 

127 АЈ, 76, ф 59.
128 АЈ, 76, ф 59.
129 ИДБ, Матична књига запослених.

130 Индустријалац и директор Панчевачке пиваре, 
рођени брат др Фердинанда Грамберга. 

131 Инжењер из Смедерева.

1937. 1938. 1939. 1940.

1. 47.672 61.003 73.084 93.601

2. 24.263 28.847 36.002 45.518

3. 27.183 32.169 38.556 52.251

4. 33.027 40.951 47.680 68.024

5. 32.900 40.921 48.175 72.969

6. 14.171 17.693 22.765 31.279

Табела 3. Продаја пива највећих пивара у 
Краљевини Југославији, у хектолитрима

Table 3 Sales by the largest breweries in the 
Kingdom of Yugoslavia, in hectolitres
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др Ђорђе Елмер-Вајферт,132 др Густав 
Керпел133 и  Леополд Венгер134 по 400, 
др Драгутин Протић 250, Ото Вајферт 
50 и маса Косте Протића 30.135

Појединачно највећи акционарски 
удео био је у рукама наследника Ђорђа 
Вајферта, затим следе Врачарска за- 
друга, Стојан Ј. Вељковић и Војислав 

Слика 12. Списак акционара на збору од 28. априла 1945. године (АЈ)
Figure 12 The list of shareholders at the Assembly held on April 28, 1945 (AY)

132 Син Ласла Елмера и Габријеле Вајферт, унуке 
Игњата Вајферта.

133 Адвокат из Вршца.

134 Инжењер из Београда.
135 АЈ, 65, ф 1168. 
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Ј. Вељковић. Из распореда акција 
може се претпоставити да Марија 
Вајферт више није била акционар, а 
да су већину акција Врачарске задруге 
највероватније преузели чланови поро- 
дице Вељковић. 

У наредне две године, 1944. и 1945, 
Пивара је први пут од 1921. године 
пословала са губитком. На самом по- 
четку 1944. године, окупатор је наре- 
дио смањење производње пива, која 
је била у мери испод одрживе рен- 
табилности, док је током савезничког 
бомбардовања 16. и 17. априла 1944. 
године Пивара погођена и постројења 
су онеспособљена за производњу. На 
редовном збору акционара одржаном 
28. априла 1945. године констатован 
је губитак у пословању од 12.687.904 
динара и изабрани су нови чланови 
Управног одбора: инж. Марко Марко- 
вић, Димитрије Терзибашић и Ћирило 
Јелачић, као и Надзорног одбора: др 

Густав Кепел, Божидар Газибарић и 
Душан Ристић. Председник Управног 
одбора и даље је остао др Фердинанд 
Грамберг, а надлежно министарство 
је потврдило промене у управљачком 
систему Акционарског друштва, које 
је у овом облику пословало до 1946. 
године, када је секвестрирано.136 Убрзо 
затим Пивара је конфискована и нацио- 
нализована решењем Владе Народне 
Републике Србије, број 147, од 29. 
марта 1947. године, поставши држав- 
но власништво са новим именом „7. 
јули”.137  Под овим називом пословала 
је до 13. јануара 1963. године, када је 
удруживањем са пиваром „Београд” 
(бивша Бајлонијева пивара) и ком- 
панијом Безалко формирано ново пре- 
дузеће – Београдска индустрија пива 
– БИП, у чијем саставу је наставила да 
послује као погон „Мостар”.

Током последњих 50 година, из- 
градњом и модернизацијом погона 

136 АЈ, 65, ф 1168.
137 АЈ, 182, ф 72. Нова власт је по ослобођењу 

земље основала Комисију за ратну добит при 
Месном народном одбору Београда, која је 
на збору одржаном почетком фебруара 1946. 
године закључила да „ратна добит” Пиваре 
износи 40.000.000 динара и казнила је са 
додатних 6.000.000. Но, то није био крај мука 
и страдања тадашњих власника и акционара 
Пиваре. Убрзо је против њих у Окружном 
суду за град Београд спроведено суђење,  
како се наводи „због привредне сарадње са 
окупатором и јачања његове финансијске 
моћи”. Том приликом, између осталих, осуђени 
су: др Фердинад Грамберг, Тибор Коша, Јосип 
Хајзер, Стојан Вељковић и Војислав Вељковић, 
а пресуда изречена 28. марта 1947. године је 
гласила: конфискација целокупне покретне и 
непокретне имовине, у коју спада и Пивара! 
Видети више у: „Вајфертовој пивари и Првом 

акционарском млину је утврђена милионска 
ратна добит”, Политика, 4. фебруар 1946, 
5; „Пресуда члановима Управног одбора и 
акционарима индустрије пива”, Политика, 29. 
март 1947, 6. По речима Катарине и Богдана 
Вељковића, ти први месеци након ослобођења 
Београда били су изузетно трауматични за 
целу породицу и право је чудо како њихов 
отац Војислав није ликвидиран. Спасили су га 
радници Пиваре и млина који нису заборавили 
његову хуманост и помоћ коју им је пружао 
током рата! Слична судбина је задесила и др 
Фердинанда Грамберга и директора Лудвика 
Шистека, који сем физичке и психичке тортуре 
коју су преживљавали, „буквално нису имали 
хлеба да једу”! T. S., D. D., „Od bogatstva potvrda”, 
Novosti, 1. novembar 2006, http://www.novosti.
rs/vesti/naslovna/ aktuelno.69. html:190092-
Od-bogatstva---potvrda; казивање Катарине 
Вељковић аутору 20. августа 2013. године.
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„Мостар”, мало тога је остало од 
некадашње Вајфертове пиваре. Нај- 
старији објекат у оквиру погона је 
кућа-вила Ђорђа Вајферта, изграђена 
1892/93. године, по пројекту инжењера 
Јована К. Ристића. Кућу je, прeмa 
кaзивaњу Oбрaдa Живaнoвићa, дугo- 
гoдишњeг мajстoрa у Вajфeртoвoj пивa- 
ри, зидao мajстoр Фaјлeр, исти oнaj 

кojи je зидao и димњaкe.138 По сећању 
старијих БИП-ових радника, осим 
Вајфертове куће, сачувана је и стара 
зграда флашаре, која данас служи као 
магацински простор, као и део старог 
лежног подрума. Постојећа зграда 
сладаре изграђена је у периоду између 
два светска рата, али је током 60-их 
година XX века рестаурирана.   

138 Миливоје М. Костић, Успон Београда. Послови 
и дани трговаца, привредника и банкара у 

Београду XIX и XX века (Београд: БГБ, ИАБ и 
ЗЗЗСКГБ, 1994), 224.
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ĐORĐE VAJFERT'S FIRST SERBIAN STEAM BREWERY (1873–1947)

SUMMARY

The beginnings of brewery industry in Belgrade are associated with the year of 
1873, when Đorđe Vajfert’s (Georg Weifert) The First Serbian Steam Brewery was 
established. Since the founding until World War I, the brewery was one of the most 
successful industrial companies in the Principality and, subsequently, the Kingdom 
of Serbia. The beer manufactured by Vajfert’s brewery was the most popular and the 
best selling, except in the years immediately preceding World War I, when the steam 
brewery run by the Bajloni family briefly took the lead. However, the market competition 
between the two Belgrade steam breweries did not result in strained relations but, 
on the contrary, gave rise to a business collaboration between Đorđe Vajfert and the 
Bajloni family aimed at protecting the national brewery industry, common market 
and business interests, as well as at the investment into minor Serbian breweries. The 
collaboration also persisted in the period between the two world wars and it rested on 
the same principles. 

After World War I, Đorđe Vajfert invested his own money in the reconstruction of 
the severely damaged brewery. In 1921, he changed its ownership structure and its name 
to “The First Serbian Steam Brewery Đorđe Vajfert Joint-Stock Company”. The Vračar 
Cooperative, with the controlling interest on the part of the renowned Belgrade family 
– Veljković, became the greatest shareholder of the brewery. In the period between the 
twо world wars, The First Serbian Steam Brewery Đorđe Vajfert became the greatest 
beer manufacturer in the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia, 
ending every business year with profit, even during the global economic crisis. The only 
year ended in a negative balance was 1944. This was caused by objective reasons, due 
to damage brought about by war operations and the ban on beer production imposed 
by the occupation authorities. The collaboration between Đorđe Vajfert and the Bajloni 
family continued into the period between the two world wars and it was based on the 
same principles as before World War I. With the establishment of new authorities after 
World War II, the brewery was first nationalized and then confiscated in accordance 
with the new economic policy. Since 1947, it continued to work as the July 7 Public 
Company. Since January 13, 1963, it became a part of the newly established company 
Belgrade Industry of Beer, Malt and Non-Alcoholic Beverages. It is still successfully 
operating within the same company as the Mostar Division.




