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УВОД 
 
 

 Због природе посла, непотпуне стандардизације 
делатности, као и због коришћења различите 
терминологије, у литератури и документима из 19. и са 
почетка 20. века, често се преплићу појмови „банкар“ 
(„банкер“, „банкијер“), „мењач“ (новца) и „сараф“. Овај 
последњи термин представља турцизам, са значењем 
„мењач новца“, односно „златар који се бави купопродајом 
стране валуте и златног новца“.1 
 

Фамилије београдских банкара, мењача и сарафа 
међу собом се разликују по пореклу, по националној и 
верској припадности. Поред тога, њихов материјални и 
друштвени положај је различит. Иако су међу њима чести 
веома имућни и утицајни појединци, забележени су и они, 
који су били на рубу егзистенције. 
 

Услед непотпуних података и из других разлога, на 
овом месту ће бити наведене само неке од породица 
београдских банкара, мењача и сарафа, које су се овим 
пословима бавиле у описаном периоду. 

 
 

Аутор 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Абдулах Шкаљић, Турцизми у српскохрватском језику, пето издање, 

Сарајево 1985. (у даљем тексту: Шкаљић), 550; Гласник Српског ученог 
друштва 59, Београд 1884, 186. 



О БАНКАРИМА, МЕЊАЧИМА И САРАФИМА У БЕОГРАДУ 
У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

 
 
Бранислав Нушић је, пишући о старом Београду, 

забележио: „Најважнији становници ханова били су трговци, 
путници и сарафи. Сарафлук је био тада мобилна трговина. 
Изузимајући Јанаћа Куманудија, Јусу Руса и Амара, који су 
важили као банкари, једини је Меворах био сараф који је 
имао сталан дућан у оној кући у Краља Петра улици, где је 
раније био конзулат а затим дуго година трговачки суд“. 
Нушић даље бележи, да су „сарафи носили свој еспап у 
врећи и залазили из хана у хан, те пресретали кириџије и 
мењали им новац. Обично је сваки сараф негде иза ханских 
врата имао своју асуру, коју би простро у један крај 
дворишта, сео на њу подвијених ногу под собом, просуо 
врећу са еспапом“ и започињао своју мењачку делатност. У 
оптицају је тада био велики број монета из различитих 
земаља. Према Нушићу су, због активности сарафа и 
кириџија, ханови „представљали праве берзе, где су се 
закључивале и исплаћивале све погодбе и кроз које се 
кретао сав наш трговачки промет, те отуд ти ханови и 
представљају један од најважнијих центара тадањег нашег 
друштвеног живота“.2 

 
У 19. веку, сарафи су на подручју Србије били 

концентрисани у већим градовима, који су уједно били и 
главни трговачки и привредни центри. Поред Београда, 
њихово присуство било је забележено у Нишу, Пироту и 
појединим другим градовима. Поред мењачких послова, они 
су се бавили и давањем новца на зајам.3 

 

                                                 
2
 Бранислав Нушић, Стари Београд, Библиотека баштина, књ. 7, Београд 

1984. (у даљем тексту: Нушић), 36, 39. 
3
 Драгана Гњатовић, Сарафи – први банкари у Србији, Банкарство 5, 2012. 

(у даљем тексту: Гњатовић), 16. 



У Османској Империји, сарафи су се делили на 
еснаф – сарафе (чланове сарафског еснафа који су били 
везани за царску ковницу новца) и базрђан - сарафе 
(самосталне трговце, који су се бавили мењањем и 
позајмљивањем новца). Пошто је, по шеријатском праву, 
муслиманима било забрањено да наплаћују камату, 
занимањем базрђан  - сарафа у Османској Империји 
бавили су се немуслимани: Јевреји, Јермени, Грци, Срби, 
Бугари и други. На подручју Србије, били су заступљени 
само базрђан – сарафи, док еснаф – сарафа није било.4

 
 
Године 1825, 6. маја, у Протоколу кнеза Милоша 

Обреновића, између осталог се наводи: „Писано ч. везиру 
Абдурахман-паши у Београду... Порез, пак, уговорио сам с 
народом, да ми новце по цареву ферману даде, како што и 
ја св. вашој предајем, и зато порез умалио сам. Ово је се 
пак зато умалити могло што сам ајдуке свију служитеља 
народних, при овој оскудости у новцима, унизити принужден 
био; а новце цесарске, на захтевање народа, повисио сам 
да би којим начином трговина боље пошла. Будући, пак, да 
сарафи и трговци београдски новце на величину(!) цену 
пењу и с отим велику штету народу причињавају, тога ради 
покорнејше молим св. вашу од имена целога народа да би 
благоволили београдским сарафима и трговцима 
строжајше заповедити да би се и они по опредељеному у 
народу теченију новаца владали и да би, за пример другим, 
првог преступника ове височајше заповести живота 
лишили, да не би цели народ за интерес неколико сарафа 
толико страдао“.5 

 
Међу београдским Јеврејима је 1827. године био 1 

сараф, а већ 1836. године њих 4. Број сарафа ове 
националности у Београду износио је 1845. године 8, а 
                                                 
4
 Гњатовић, 16, 18, 20, 22. 

5
 Василије Крестић, Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша 

Обреновића 1824 – 1825, Српска академија наука и уметности, Архив 
Србије, Посебна издања, књига CDLX, Одељење историјских наука, књига 
I, Београд 1973, 373 - 374. 



1856. године 7. У једном документу из 1863. године је 
забележено, да се у Београду „умножио број сарафа 
Јевреја“.6 

 
Судећи по његовом имену, највероватније је 

цинцарског или грчког порекла био сараф Јања, који се 
помиње у Београду 17. новембра 1838. године, у „Списку од 
они(х) порескиј глава који су остарили и осакатили и сасвим 
сиромашног стања“. За њега је тада било забележено, да је 
„стар и сасвим сирома, из милости трговачке живи 
сарафлуком“.7 

 
У документу насловљеном „Објавленије подзрељви 

и под сумњу спадајући Турака београдски, које по именце 
означујемо“, од 22. јуна 1841. године, помиње се Јашар 
Сарафов.8 

 
Управа фондова, прва банкарска институција у 

Србији, била је основана 1862. године. Пресудну улогу у 
њеном оснивању имао је Коста Цукић, тадашњи министар 
финансија Кнежевине Србије. Тим чином су постављени 
темељи савременог банкарства у Србији. Цукић је био 
заслужан и за ковање првог српског модерног новца 

.
9
  

 
Сачуван је документ од 12. марта 1866. године, у 

коме се наводи, да постоји намера, да се оснује Штедионо 

                                                 
6
 Никола Вучо, Распадање еснафа у Србији, књига прва, С.А.Н.У, Посебна 

издања, књ. CCXXII, Историјски институт, књ. 5, Београд 1954, 164, 168, 
170 - 171; Живети у Београду 1851 - 1867, књ. 3, Историјски архив 
Београда, Београд 2005. (у даљем тексту: Живети..., књ. 3), 316, 319; 
Живети у Београду 1868 - 1878, књ. 4, Историјски архив Београда, Београд 
2006. (у даљем тексту: Живети..., књ. 4), 240 - 241. 
7
 Живети у Београду 1837 - 1841, књ. 1, Историјски архив Београда, 

Београд 2003. (у даљем тексту: Живети..., књ. 1), 252; Гњатовић, 22. 
8
 Живети..., књ. 1, 174. 

9
 Милан Ђ. Милићевић, Поменик, Матица српска, Српска књижевна 

задруга, Нови Сад - Београд 1971. (у даљем тексту: Милићевић, Поменик), 
372; Нова енциклопедија у боји, Вук Караџић, Larousse, II, Л – Ш, Београд 
1978. (у даљем тексту: Нова енциклопедија 2), 1924. 



друштво у Београду. Како је тада забележено, „цел тога 
предузећа друштвеног биће та, да сваки од чланова 
улажући у друштвену касу недељно или месечно по неку 
суму новаца, састави себи један капитал, којим друштво да 
предузме доцније каково трговачко предузеће, и тако 
улагачи да дођу временом до каквог бољег стања у 
уживања“.10

 
 
Прва српска банка основана је 1869. године у 

Београду. Кључну улогу у оснивању ове банке играо је 
Живко Карабиберовић. Он је, као „правитељствени банкер“, 
ступио у контакт са појединим страним банкама. Међу њима 
је била и Франко – Мађарска банка у Будимпешти. У 
садејству са том банком је 1869. године основао Прву 
српску банку. Ова банка је уживала велике државне 
повластице. Њену главницу су „напола уписали речена 
будимпештанска банка и београдски трговци“. У истом 
односу су у управу Прве српске банке ушли и акционари. 
Од стране Франко – Мађарске банке делегирани су 
директори и шефови, пошто Србија тада није имала 
финансијске стручњаке. Управни кадар послат из мађарске 
чинили су етнички Јевреји. Ова банка је улазила у 
берзанске спекулације на Бечкој и Пештанској берзи. 
Инвестирала је у изградњу железничке пруге за Ријеку, 
калдрмисање Панчева, као и у друге послове по суседним 
земљама. Када је дошло до берзанског краха у Бечу и 
финансијске кризе, Прва српска банка је доживела крах. 
Угашена је 1872. године. Банка није радила више од три 
године, а њена ликвидација се отезала годинама. Акције 
Прве српске банке постале су безвредне, а њени акционари 
су изгубили сав уложени новац.11

 
 

                                                 
10

 Живети..., књ. 3, 316, 319. 
11

 Прибислав Б. Маринковић, Великани, знамените личности цинцарског 
порекла у историји Срба, Београд 2005. (у даљем тексту: Маринковић, 
Великани), 50; Миливоје М. Костић, Успон Београда, Векови Београда, 
Заједничка издања 1, Београд 1994. (у даљем тексту: Костић, књ. 1), 33, 
50, 133; Живети..., књ. 4, 240 – 241. 



Београдски кредитни завод основан је 1870/1871. 
године „са чистим српским капиталом“. Међу његовим 
великим акционарима била су браћа Крсмановић и Риста 
Паранос.12

 

 
 

                                                 
12

 Костић, књ. 1, 33, 50. 

  Трговац дуваном (каснији мењач) Ђорђе Митић. 
  Београд, око 1870. године. 

Фотографија из ауторове породичне колекције. 



Године 1882. основана је Београдска задруга за 
међусобно помагање и штедњу. Задруга је основана „као 
мали новчани завод за штедњу и кредит на уделе, с 
недељним уплаћивањем од једног динара по уделу“. Крајем 
осамдесетих година 19. века за ову задругу је сазидан 
вишеспратни дом на углу улица Јакшићеве и Царице 
Милице, „са високим и пространим подрумом за вредности“. 
После неколико година, ова институција је продала зграду 
Трговачком фонду и преселила се у свој нови објекат на 
Малој пијаци. Задруга је претворена у акционарско друштво 
1. јануара 1890. године. До 6. јануара те године председник 
је био Ђорђе Вајферт, када је поднео оставку. Од 1897. 
године на челу ове установе био је Лука Ћеловић, који је на 
том месту остао све до своје смрти, 1929. године. Задруга 
је имала управни одбор састављен од петнаест чланова и 
пет заменика, од којих је најмање један био правник. Они су 
били бирани сваких пет година, међу оним деоничарима, 
који су стално живели у Београду. Задругу је заступао 
управник (председник). Надзорни одбор је имао три члана, 
који су били бирани на годину дана.13

 
 
Народна банка је основана у Београду 1884. године. 

Том приликом је Алекса Спасић изабран за првог 
гувернера, а Јова Крсмановић за вицегувернера и члана 
управног одбора. Канцеларије ове банке биле су у почетку 
смештене у кући банкара Јована Куманудија. Основана је 
као централна национална банка, а при њеном оснивању су 
највећи део чинили београдски улагачи. Они су уплатили 
више него што се очекивало. Народна банка је, поред 
емитовања новчаница, помагала трговину и индустрију.14

 
 
Српска кредитна банка је била „поћерка“ аустријске 

Лендер банке. У оскудици пословних банака, ова је банка 
                                                 
13

 Костић, књ. 1, 32 - 34. 
14

 Даница Милић, Београд као привредни и саобраћајни центар (1878 - 
1914), Ослобођење градова у Србији од Турака 1862 – 1867. године, 
С.А.Н.У, Одељење друштвених наука, Београд 1970. (у даљем тексту: 
Милић), 304; Костић, књ. 1, 51, 118, 169. 



„владала београдским девизним тржиштем“. Она је дуго 
била једина банка у Србији са већинским страним 
капиталом (француско - аустријским).15

 
 
Прометна банка основана је у Београду у фебруару 

1895. године, са главницом од 500 000 динара. Банка је 
основана „на иницијативу групе београдских трговаца са 
циљем да ради на јачању трговине и занатства“. Од 1916. 
године, па све до своје смрти 1941, њен председик је био 
Милош Савчић.16

 
 
Хипотекарна банка настала је 1898. године, 

реорганизацијом Управе фондова. Та банка је кредитирала 
већи број београдских трговаца и истакнутих личности. У 
укупној маси зајма издатог 1910. године учествовала је са 
52%. Само на име зајма за јавне радове издала је 
Београдској општини ова банка 10 милиона динара.17

 
 
Године 1902. основана је у Београду Повлашћена 

извозна банка. Породица Поповић имала је знатно учешће 
у управљању овом банком. Александар – Аца Н. Поповић 
био је њен дугогодишњи потпредседник, а и други чланови 
породице су поседовали велики број акција ове банке.18

 
 
Београдска банка је била у власништву Павла 

Ђенића. Он је касније банку продао Мики Јанковићу. Кућа у 
којој се налазила та банка постојала је и у другој половини 
20. века.

19
 

 
У Београду је 1909. године основана Банка Николе 

Бошковића. Она је деловала као акционарско друштво, 
„које се бавило свим врстама банкарских послова“. 
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 Милић, 305; Костић, књ. 1, 83. 
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 Миливоје М. Костић, Успон Београда 2, Заједничка издања 1, Београд 
2000. (у даљем тексту: Костић, књ. 2), 89. 
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 Милић, 305. 
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 Костић, књ. 1, 102. 
19

 Костић, књ. 1, 144. 



Седиште банке се налазило у улици Краља Милана 53. 
Године 1910. отворено је представништво у Бечу, под 
називом Банка браће Бошковић.20

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Француско – српска банка основана је после 

такозваног Царинског рата (1906 – 1909. године), приливом 
француског капитала. Она је била једна од најзначајнијих 
банака у Србији. Њеним знатним зајмовима, у висини од 25 
милиона динара, Београдска општина је приступила 
решавању комуналних проблема у граду. Највећи део тих 
средстава је уложен у: изградњу водовода, пристаништа, 
сточне пијаце, калдрмисање и сличне послове.21
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 Костић, књ. 2, 97 – 99. 
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 Милић, 305. 

Мењачка и дуванџијска радња породице Митић у Карађорђевој 
улици у Београду (код некадашњег хотела „Крагујевац“), 

на прелазу из 19. у 20. век. 
Испред радње налази се мењач (трговац) Владислав Ђ. Митић. 

Фотографија из ауторове породичне колекције. 



Прашка банка је основана убрзо након Француско – 
српске банке, у периоду пре Првог светског рата. Већину у 
овој банци је чинио чешки капитал.22

 
 
У то време, почетком 20. века, у некадашњим 

просторијама Народне банке, у кући Јована Куманудија, 
била је стационирана „банкарска радња“ Андрејевић и 
компанија. Ту се ова банка налазила све до завршетка 
Првог светског рата. Она је била основана улагањем аустро 
– угарског капитала.23

 
 
Подунавска банка у Београду основана је пре Првог 

светског рата. Ова банка је имала већински хрватски 
капитал.24

 
 
Банкарство у Београду је „у свему носило 

карактеристике развоја кредитног система у Србији: велика 
мрежа ситних новчаних завода, 187 банака, колико их је 
основано у Србији до 1912. године, од чега 72 пре 1900. 
године, а 115 касније, изузимајући Народну банку, имало је 
уплаћену главницу у укупном износу 51 милион динара. На 
београдске банке, којих је било 44, отпадало је 29,2 
милиона главнице“.25

 
 
Ове банке су се, према величини свог капитала, 

могле поделити на четири групе. Прву групу је сачињавало 
10 београдских банака, чији је капитал био већи од милион 
динара. Другу групу чинило је 7 банака, чији капитал је био 
између пола милиона и милион динара. У трећој групи су 
биле банке, са капиталом између 250 000 и 500 000 динара 
(њих 13), а у четвртој оне, које су поседовале мање од 
200000 динара (преостале београдске банке). Наведена 
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прва група банака држала је више од половине укупног 
банкарског капитала.26

 
 
У новчаном пословању тог периода извесну улогу 

играла су и осигуравајућа друштва. Међу њима се посебно 
истицало Одељење за осигурање Београдске задруге. Та 
институција је основана 1897. године. Осигуравајуће 
друштво „Србија“ основано је 1906. године. Поред 
наведених, постојао је и читав низ мањих српских друштава 
за „узајамно помагање и штедњу“. У Србији су деловала и 
страна осигуравајућа друштва, међу којима се могу 
издвојити: „Anker“ (од 1860. године), „Россия“ из Санкт 
Петербурга (од 1881. године), „La National“ из Париза и 
„Assicurazioni Generali“ из Трста.

27
 

 
Београдска берза радила је од 1895. године „као 

продуктивна“, а од 1898. са вредносним папирима. Она је 
такође била од извесног, мада не великог значаја за робно 
и новчано тржиште, како у Београду, тако и у Србији 
уопште. Највећи обим берзанског пословања на њој није 
прешао 34 милиона динара, што је било недовољно, да 
Београдска берза добије водећу улогу. Због тога се она 
„више бавила трговином наполеондорима, него хартијама 
од вредности, чековима и лозовима“. На берзи су били 
присутни следећи чланови: 73 трговца, 26 новчаних завода, 
4 банкара и 6 индустријалаца.28

 
 
Поред Народне банке, о чијим активностима је већ 

било речи, само је неколико банака учествовало у 
непосредном финансирању индустрије. Неке од њих су 
оснивале и сопствена предузећа у Београду и у 
унутрашњости. Тако је, на пример, Прометна банка 
основала стругару и сушницу, као и каменолом у Раму на 
Дунаву. Имала је одељење продаје песка и цемента, а 
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заједно са Извозном банком финансирала је градњу пруге 
Ниш – Књажевац. Београдска трговачка банка била је 
власник цементаре у Поповцу. Београдска задруга је 
поседовала фабрику стакла у Параћину, а Врачарска 
задруга је помагала производњу коже и трговину тим 
артиклом. Врачарска штедионица је поседовала већину 
акција одмаралишта у Рибарској бањи, док је Земаљска 
банка држала фабрику конопље у Свилајнцу.

29
 

 
Политика и банкарство су и у овом периоду били у 

блиским везама. Поједине банке су имале практичан 
политички значај и осниване су у циљу придобијања 
гласача. Неке од њих су биле руковођене готово искључиво 
од припадника одређене странке. Тако су, на пример, 
главну реч у Народној банци водили напредњаци, у 
Земаљској банци старо – радикали, у Извозној банци 
самосталци и радикали, у Прометној банци самосталци 
(они су имали великог утицаја и у Управи фондова), у 
Привредној банци напредњаци, а у Врачарској штедионици 
либерали.

30
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БЕОГРАДСКЕ БАНКАРСКЕ, МЕЊАЧКЕ И САРАФСКЕ 
ПОРОДИЦЕ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

 
 

 На овом месту биће приказан азбучни преглед 
банкарских, мењачких и сарафских фамилија, које су 
живеле и пословале у Београду током 19. и почетком 20. 
века. 
 
 Овај преглед свакако није потпун, али верујемо, да 
може послужити као основа за даља, детаљнија 
истраживања. 
 
 

*** 
 
 
Аксентијевић 
 

Године 1895. се међу београдским домаћинима 
помиње и Аксентије Аксентијевић, чија крсна слава је био 
Свети Ђорђе. Аксентије је тада по занимању био мењач. 
Аксентије је 1912. године забележен као рентијер, а живео 
је у улици Краља Милутина 45. Није познато, да ли је неко 
од Аксентијевих презимењака, који су тада живели на 
другим адресама у Београду, био у сродству са њим. У 
питању су били: Љуба Аксентијевић (ревизор царинарнице), 
Милан (фијакериста), Недељко (бакалин) и Неша 
Аксентијевић (адвокатски писар).31

 
 
 
Алајмовић – видети Марковић - Шапчанин 
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 Имена свечара, ова књига важи само за Београд за 1895. годину, 
Издање штампарије Петра К. Танасковића, репринт издање, Београд 1994. 
(у даљем тексту: Имена свечара), 21; Адресна књига Београда 1912, 
Београд 1912. (у даљем тексту: Адресна књига), део I, 6. 



Алкалај 
 
 Арон Алкалај рођен је у Београду, 8. марта 1880. 
године. Отац му је био Аврам Алкалај (учитељ и свештено 
лице), а мајка Буена рођена Хасон. Основну школу и 
гимназију завршио је у Београду. Завршио је и Државну 
трговачку школу, 1898. године и одмах након тога се 
запослио у Управи фондова (каснијој Државној хипотекарној 
банци). После Првог светског рата, који је провео у 
интернацији у Мађарској, вратио се банкарским пословима. 
Био је у руководству Државне хипотекарне банке, као и 
дугогодишњи члан управе Сефардске вероисповедне 
општине. Преминуо је у свом родном граду, 4. децембра 
1973. године.

32
 

 
 Београђанин Мони Алкалај био је рођен у 
Братислави, 5. марта 1881. године. Студирао је у Бечу, на 
Техничкој високој школи, у периоду од 1899. до 1901/1902. 
године.33

 
 

У списку Јевреја турских поданика“ у Београду, који 
датира из 1855. године, помињу се два члана ове породице, 
која су по занимању била сарафи (мењачи новца). У питању 
су били Јуда Јоз. Алкалај, родом из Босне, који је у Србији 
тада био 6 година и Соломон Ј. Алкалај, такође родом из 
Босне. Забележено је, да је Соломон тада већ 10 година 
живео у Србији. Њих двојица се јављају и у списку исте 
врсте, састављеном годину дана раније (1854). Ту се 
наводе као Саломон Јуса Алкалај и Јуда Јусеф Алкалај. 
Забележено је, да су дошли из Сарајева. У поменутом 
списку из 1855. године наводе се и други Алкалаји: копчар 
Соломон М. Алкалај, учитељ Давид М. Алкалај, Исак 
                                                 
32

 Знаменити Јевреји Србије, Биографски лексикон, Београд 2011. (у 
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 Љубинка Трговчевић, Планирана елита, О студентима из Србије на 
европским универзитетима у 19. веку, Историјски институт, Посебна 
издања, књига 43, Београд 2003. (у даљем тексту: Трговчевић), 176. 



Алкалај (његово занимање није наведено) и копчар Моша 
Арон Алкалај. Сви они су били родом из Босне, осим Исака, 
који је био из Ћустендила у Бугарској. Године 1861. 
Соломон Алкалај се помиње као члан „Еснафа 
казамџијског, пушкарског, кантарџијског и тенећеџијског у 
вароши Београду“. Он је тада живео у Дорћолском кварту и 
био српски поданик. Не може се поуздано рећи, да ли је у 
ближем сродству са поменутим сарафима била Ленка 
Алкалај из Београда, за коју је 1878. године забележено, да 
је била опљачкана.34

 
 
 Ово презиме се јавља и у нешто старијим пописима 
Београда. Наиме, у попису из 1840. године јављају се два 
домаћина су носила варијанту тог презимена, Јаков 
„Алкалеј“ и Јуда „Алкалеј“. За Јакова је тада забележено, да 
је ослобођен пореза, „због сакатлука ноге и сиромаштва“. 
Београдски трговац, Јеврејин Самоел Алкалај помиње се у 
једном документу из 1849. године. Трговао је, између 
осталог, бурмутом. Он се помиње и у „Списку трговаца 
јеврејски(х)“ из 1850. године.35

 
 
 У попису Ниша из 1884 – 1885. године, такође је 
забележен носилац овог презимена, који се бавио 
сарафским послом. У питању је био Рохомин Алкалај 
сараф, пописан под редним бројем 908/1799.

36
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Амар 
 

У свом опису старог Београда, међу најстаријом 
генерацијом банкара, заједно са Јанаћем Куманудијем, 
Бранислав Нушић помиње извесног Амара. У различитим 
документима се помиње већи број београдских Амара.37

 
 
 У адресару Београда из 1912. године наводи се 
више домаћина, који су носили ово презиме. У питању су 
били: трговац Давид Амар, трговац Исак, чиновник Мика, 
столар Мориц, трговачки путник Моша, трговачки агент 
Нахман С. Амар, трговац Самоил и дуванџија Самуило 
Амар.38

 
 
 Давид Амар рођен је 1883, а Саломон Амар 1885. 
године у Београду. Обојица су студирала у Бечу, на 
Техничкој високој школи.39

 
 

У „Списку трговаца јеврејски(х)“ из 1850. године 
помињу се Менахем Давид Амар и његов синовац Давид 
„Самар“ (свакако Амар), као и Саламо Исак Амар са својим 
братом Семуелом. Међу београдским Јеврејима, који су 
1861. године били чланови болтаџијског еснафа помињу се: 
Самол Д. Амар, Менакајим Д. Амар, Давид Самујел Амар, 
Саломон Исак Амар и Самоил Исак Амар. Сви они су 
живели у Дорћолском кварту. Године 1862. браћа Амар 
била су закупци турске куће у Београду, заведене под 
редним бројем 681. При напуштању Београда и општој 
продаји имовине, Турци су ту кућу проценили на чак 48000 
гроша, док је српска процена износила само 4600 гроша. 
Кућа је доносила годишњи приход од 1800 гроша. Године 
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1865. Соломон Амар, „Јевреј - трговац из Београда“, био је 
закупац „једног дућана више Зерека“.40

 
 
У попису београдских домаћина из 1840. године 

помињу се следећи носиоци овог презимена: Самоел Д. 
Амар, његов брат Менахаим (у истом домаћинству), Мусе Б. 
Амар, Мусе Р. Амар и Аврам Р. Амар. Године 1839. помиње 
се „београдски трговац Јевреј Мојсеј Амар“.41

 
 
Међу избеглицама из Београда на тадашњу 

аустријску територију (Земун) помињу се 1804. године 
Јеврејин Исак Амар (Isak Amar) са женом, три детета и 
служавком, Саломон Амар (Salomon Amar) са супругом и 
слугом, као и Репка Амар (Rebka Amar), заједно са својом 
женом, дететом и слугом. Исак Амар се пре априла 1805. 
вратио у Београд, али је 1806. године поново избегао у 
Земун, „са породицом која се састоји од седам чланова, и 
то: жена, двоје деце, служавка и свастика са двоје деце“. 
Рафаил Амар је 1808. године сам пребегао из Београда у 
Земун, али се одмах потом вратио. Београдски трговци, 
браћа Амар (Gebrüder Amar), заједно са члановима своје 
породице – три женске особе и троје деце, тражили су 1809. 
године, да им буде дозвољено, да остану у Земуну. Године 
1811. запечаћено је складиште београдског трговца 
Рафаела Амара (Raphael Amar), које се налазило у Земуну, 
у објекту чији је власник био Петар Гуда.42
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Анаф 
 

„Браћа Ј. Анаф“ наводе се међу београдским 
мењачима новца 1902/03. године. Такође, међу „банкарима, 
мењачима и продавцима срећака Државне класне лутрије“ 
помињу се 1912. године Аврам И. Анаф и Јосиф М. Анаф. 
Први је имао локал у Краља Милана 9, а други у Кнез 
Михаиловој улици број 48. Тада је забележено, да су 
обојица имали телефоне (бројеви 1336 и 82). Аврам је 
живео у Цинцар Јанковој улици број 2. Ово презиме су у 
Београду 1912. године, поред њих двојице, носили: Аврам 
Анаф надзорник, Исак молер, Морено књиговођа и Нисим 
Д. Анаф трговац. После Првог светског рата, Нисим Анаф 
поседовао је фабрику кишобрана у Београду.43

 
 
 У „Списку Јевреја турских поданика“ у Београду, који 
датира из 1855. године, помињу се ситничар Самуил Анаф 
рођен у Босни и његов колега Моше Анаф, такође родом из 
Босне. Можда су овој породици припадали и ситничар Јаков 
Аниф и кожар Аврам Аниф, рођени у Босни, који се помињу 
у истом списку.44

 
 
 
Антула 
 
 Антуле су стара београдска фамилија цинцарског 
порекла. Њихов предак, поменути Константин Ст. Антула, 
родио се око 1819. године у Клисури (Влахоклисури), у 
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Егејској Македонији, на северу данашње Грчке. Био је син 
трговца Стефана.45

 
 
 Константина је отац послао око 1830. године у 
Земун, код свог брата, који је био бакалин. У Земуну је 
завршио грчку основну школу. Касније је прешао у 
Будимпешту, где је ступио у службу код комисионара 
Милошевића. У Београд се преселио око 1850. године. 
Наследио је имовину покојног брата, који је живео на 
Дорћолу. Константин је прво држао бакалску радњу заједно 
са братом од стрица Јанком, а касније самосталну 
„трговину ситном кожом и земаљским производима“. 
Сазидао је кућу у Београду, која и данас постоји. Био је 
општински одборник. Преминуо је у Београду, 1886. године. 
Имао је два сина, Јована и Николу (1855 - 1891), као и 
ћерку Катарину (1853 - 1891) удату за бакалина Димитрија 
Деду. Наведени Јанко Антула имао је сина Милорада, 
управника Класне лутрије.46

 
 
 Јован Антула, син трговца Константина Ст. Антуле, 
рођен је у Београду 1856. године. Био је један од оснивача 
и чланова првог управног одбора Народне банке 
Краљевине Србије, 1884. године. Јован је основну и средњу 
школу завршио у Београду, реалку у Панчеву, а потом се 
две године школовао у Паризу. Поред банкарских послова, 
бавио се и трговином, а био је и кафеџија. Умро је 1890. 
године. Био је у браку са ћерком трговца Николе П. Кикија, 
са којом је имао синове: Косту, Николу и Милана 
(инспектора министарства трговине).47

 
 
 Крсна слава чланова породице Антула је Свети 
Никола. Обичај прослављања крсне славе увели су тек 
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почетком 20. века, тачније од 1910. године. Не помињу се у 
списку београдских свечара из 1895. године.48

  
 
 
Бабадудић – видети Карабиберовић. 
 
 
Бајић 
 

Године 1912 се као један од „банкара, мењача и 
продаваца срећака Државне класне лутрије“ помиње П. П. 
Бајић. Он је имао локал у улици Краља Александра број 79, 
а телефон му је био 252. У Београду је тада било више 
домаћинстава Бајића (и Баића). Њихови чланови, по свему 
судећи, у највећем броју случајева нису били у међусобном 
сродству.49

 
 
 
Балтез (Балтезаревић) – видети Митић 
 
 
Барух 
 

Марко Барух помиње се у списку београдских 
мењача из 1896/97. године. Његова радња била је 
лоцирана у Кнез Михаиловој улици, а основана је 1876. 
године. Марко се наводи и 1902/03. године, међу 
београдским мењачима новца. У списку београдских 
„банкара, мењача и продаваца срећака Државне класне 
лутрије“ из 1912. године, такође се помиње Марко Барух. 
Имао је радњу у Краљ Милановој улици 25. Број његовог 
телефона је тада био 106.50
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У попису Београда из 1840. године наводи се 
домаћин Аврам „Барох“ (Барух). Пописан је у домаћинству 
под редним бројем 416, а забележено је и то, да је био 
„ћорав и банкрот“. Због наведених разлога, Аврам је био 
ослобођен плаћања пореза. Не може се поуздано рећи, да 
ли је он био предак поменутог Марка Баруха.51

 
 

 Међу београдским Јеврејима у попису „арачких 
глава“ (пореских обвезника) из 1826. године, помиње се и 
„Хскија Бару“, који је свакако био члан породице Барух.52

 
 
 У старијим документима се у Београду помињу 
носиоци сличних презимена. Вероватно се ради о 
различито забележеним члановима породице (или 
породица) Барух. Један од њих је био Исак Борок, који се 
као јеврејски бећар помиње 1838. године. Јеврејска 
заједница се одрекла Исака, пошто се „није владао по 
заповести полиције“. Београдска Јеврејска општина је 1839. 
године тражила од власти протеривање „дошљака“ Аврама 
Борока и Исака Борока. Београдска полиција изашла је у 
сусрет захтевима јеврејске општине. Практикант Куча 
Барукић помиње се као сведок у једном документу из 1878. 
године.53

 
 
 
Бошковић (Бранко) 
 

Године 1895. помиње се Бранко Бошковић, 
директор Народне банке. Његова крсна слава била је Свети 
архиђакон Стефан. Можда је он идентичан са пензионером 
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Бранком Бошковићем, који је 1912. године живео у улици 
Кнегиње Љубице 4.54

 
 
 
Бошковић (Никола) 
 

Банка Николе Бошковића основана је у Београду 
1909. године, као акционарско друштво, са седиштем у 
улици Краља Милана 53. Године 1910. отворено је 
представништво ове банке у Бечу, под називом Банка 
браће Бошковић. У адресару Београда из 1912. године 
наводи се, да је „банкарска радња“ Николе Бошковића 
лоцирана у Кнез Михаиловој улици број 10 (телефон им је 
био 850).55

 
 
 Оснивачи Банке Николе Бошковића били су: банкар 
Никола Бошковић, индустријалац Димитрије Н. Бошковић, 
апотекар др. Јован Ђурић, индустријалац Влада Илић, 
грађевинар Ђура Николић, адвокат Миленко Ђ. Поповић, 
председник Београдске општине Велисав Н. Вуловић, 
трговац Михаило Д. Петровић, индустријалац Д. М. Ћорић и 
трговац Илија Антоновић. Поред њих се у управном одбору 
налазио Коста Ризнић. Чланови фирме били су: Милан Н. 
Бошковић, Иван Н. Бошковић и Милорад Тошић. Иван и М. 
Н. Бошковић се као банкари помињу у београдском 
адресару из 1912. године. Тада је у Београду забележен 
већи број домаћина са презименом Бошковић, од којих 
свакако већина није била у сродству са члановима 
наведене банкарске породице.56

 
 
 Никола Бошковић је са својом супругом Милицом 
имао седам синова: Ђорђа, Милана, Димитрија, Тодора, 
Стевана, Миливоја и Ивана. Николини синови основали су 
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ковницу новца у Топчидеру, која је почела са радом 1930. 
године.

57
 

 
 
Були 
 
 Бенцион Були родио се у Београду, 21. маја 1867. 
године. Био је син Једидије, трговца, краљевог посланика и 
председника Београдске сефардске општине. Бенционова 
мајка звала се Леја.58

 
 
 Основну и средњу школу похађао је у Београду. 
Потом је завршио Вишу комерцијалну академију у Бечу. По 
завршетку школовања, преузео је очеву „банкарску радњу“ 
у Београду.59

 
 

Бенцион Були поседовао је 1896/97. године 
мењачку радњу у Дубровачкој улици у Београду. Она је 
била основана 1888. Међу београдским „банкарима, 
мењачима и продавцима срећака Државне класне лутрије“, 
1912. године, наводи се Бенцијон (Бенцион) Були. Живео је 
у улици Цара Лазара број 3. Био је „синовац и зет“ великог 
мануфактуристе Давида Булија. Бенцион је био српски 
народни посланик у избеглиштву на Крфу. У Београду су 
1912. године били пописани и домаћини Едија и Жак Були.60

 
 

Када му је стриц Давид Були умро, Бенцион је 
наследио његову радњу и предао је фирми „Јечменица и 
компанија“. Сувласник ове фирме био је, поред Милана 
Јечменице, Бенционов брат Мони Були. После Монијеве 
смрти, у управу фирме ушли су: њихов брат Жак – Исак 
Були, Јаша Алкалај и Сава Поповић. Купили су велики плац 
поред кланице у некадашњој Кнез Милетиној улици (данас 
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Булевар Деспота Стефана). Ту су сазидали: фабрику 
сламних шешира и трикотаже, као и памучну предионицу и 
ткачницу. После неког времена финансијер ове фирме, 
Бенцион Були, продао је цело земљиште, заједно са свим 
објектима, аустријској фабрици Маунтер. Тада је купио 
други плац, „на Кнез Милошевом друму“, поред кафане 
„Лепи изглед“. Ту су чланови фирме основали фабрику 
шешира и трикотаже. Фабрика није добро пословала, па је 
продата.

61
 

 
Бенцион Були имао је локал у Кнез Михаиловој 

улици 45, а број телефона био му је био 42. У питању су 
највероватније били иста кућа и локал, као и његов објекат 
„у Дубровачкој улици“ (Краља Петра). Наиме, та кућа се 
налазила у блоку између улица Николе Спасића и Цара 
Лазара, а свакако и Кнез Михаилове улице. У овој кући је 
имао „веће просторије“, које је до 1912. године за 
мануфактурну радњу изнајмљивао браћи Алмули. После 
тога је ове просторије изнајмљивала загребачка фирма 
Бота и Херман, која се бавила продајом намештаја. Та 
радња је имала две галерије, које су се пружале дужином 
објекта, а касније је и кров претворен у галерију. Испод се 
налазио дубок бетонирани подрум, дужине преко 40 
метара. Објекат је био изграђен 1907. године на три нивоа 
„за модерну робну кућу“, по пројекту грађевинског 
инжењера Виктора Азриела.62

 
 
После завршетка Првог светског рата, Бенцион је 

био „заслужан за организовање банкарског система“ у 
новонасталој држави – Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца. Био је коњички капетан I класе. Одликован је 
Орденом Светог Саве II степена, Орденом Белог орла III 
степена, као и Орденом Карађорђеве звезде. Остао је 
упамћен и као велики доброчинитељ. Преминуо је у Бечу, 
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21. августа 1933. године. Сахрањен је на Јеврејском гробљу 
у Београду.63

 
 

 Очувани су и други документи, који садрже помене 
носилаца презимена Були у Београду. Тако се, на пример, 
28. фебруара 1878. године помиње Фарки Були. Трговина 
Моше Мацлијаха и Булија помиње се 1884. године. 
Наведени трговац Жак Були купио је од Константина 
Куманудија кућу у Зерек главној чаршији и на њеном месту 
сазидао хотел „Ројал“.64

 
 
 Међу београдским Јеврејима у попису „арачких 
глава“ (пореских обвезника) из 1826. године, помиње се и 
Јаков „Булиј“, који је несумњиво био члан породице Були.65

 
 
 
Вајферт 
 
 Рођен је у Панчеву 1850. године, у немачкој 
породици. Основну школу и реалку је завршио у родном 
граду, а трговачку школу је похађао у Пешти. Касније се 
школовао у Вајенштефану (Weihenstephan) код Минхена. 
Тамо је завршио пољопривредну школу и изучио 
производњу пива. По повратку у Београд, од оца је преузео 
управу прве српске парне пиваре „Ђорђе Вајферт“, 
основане 1873. године. У периоду од 1876. до 1878. године, 
Ђорђе је учествовао у Српско – турским ратовима као 
коњаник. Након тога посветио се у потпуности својој 
пивари, док се у каснијем периоду почео бавити и 
истраживањем рудног богатства Србије.66
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Од 1880. године Ђорђе Вајферт (Georg Weifert) био 

је члан Београдске задруге и њен највећи акционар. Биран 
је за председника управног одбора те институције. Вајферт 
је касније постао вицегувернер Народне банке. Тада је 
изабран и за почасног председника Београдске задруге. 
Годинама је био гувернер Народне Банке, а од 1926, па до 
своје смрти њен почасни гувернер.67

 
 
 Године 1880. је сазидао велику нову пивару, на 
месту на коме се и данас налази Београдска индустрија 
пива. Том приликом се Ђорђе Вајферт одрекао 
аустроугарског држављанства и прихватио српско, пошто 
према тадашњим законима страним поданицима није било 
дозвољено да поседују непокретности у Србији. Прихватио 
је Светог Саву за своју крсну славу. Његова пивара је 
доносила велики капитал и постао је највећи пивар у 
Србији. Знатан део добијеног новца улагао је у рударска 
истраживања, која у почетку нису доносила профит. Већ 
када је Вајферт одустао од овог посла, његов инжењер 
Шистек је, трагајући на своју руку, наишао на главно 
налазиште руде у Бору и одмах обавестио Ђорђа. Борски 
рудник је убрзо у закуп узела фирма „Рио Тинто“ из Париза, 
која му је платила у готовини. Поред пиваре, рудника 
„Костолац“ и бродова, поседовао је кућу у данашњим 
београдским улицама Вајфертовој 11 и Војводе Путника 3 - 
5. Ђорђе Вајферт је био велики добротвор. Између осталог, 
сазидао је део Женске болнице (касније је названа 
Железничка болница, па Клиничко – болнички центар 
„Дедиње“), поклонио земљиште за изградњу Дома госпођа, 
а оставио је и знатне новчане прилоге Инвалидском фонду 
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Свети Ђорђе и Задужбини Николе Спасића. Био је и члан 
добротвор Друштва Светог Саве.68

 
 

Ђорђе је био у браку са Маријом, рођеном Гаснер. 
Умро је у Београду 1937. године. Још за живота га је 
наследио сестрић, Фердинанд Гранберг (рођен око 1877. 
године), који је водио његове послове.69

 
 

 Отац Ђорђа Вајферта био је Игњат Вајферт, а мајка 
Ана. Игњат се школовао у Минхену, где је, између осталог, 
изучавао производњу пива у пивари „Шпатенброј“ 
(Spatenbräu), а пратио је и технолошке курсеве у том граду. 
По повратку у Панчево, са својим оцем Ђорђем је основао 
пивару. Године 1865. они су закупили кнежеву пивару у 
Београду. Игњат је преузео њену управу, док је Ђорђе 
(старији) остао у „Панчевачкој пивари“.70

 
 

Игњатов отац, а деда гувернера Ђорђа Вајферта, 
такође се звао Ђорђе (Георг). Он се бавио кожарским 
занатом у Вршцу, а касније је прешао у Панчево. Тамо је 
постао житарски трговац и стакао знатан капитал. Дошао је 
на идеју, да у Панчеву оснује пивару, због чега је, као што је 
поменуто, послао сина Игњата на школовање у Минхен. 
Гувернер Вајферт је причао, да његова породица води 
порекло из Горње Аустрије.71
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Васић 
 

Међу „банкарима, мењачима и продавцима срећака 
Државне класне лутрије“ помиње се 1912. године Милоје Д. 
Васић. Радња му је била лоцирана у улици Кнегиње 
Љубице 16, а број његовог телефонског апарата тада је био 
303. У Београду су у то време живели и бројни други 
Васићи, од којих већина свакако није била у сродству са 
мењачем Милојем.72

 
 
 
Величковић 
 

Београђанин Драгутин Величковић школовао се у 
Бечу. После завршетка образовања, у том граду се 
запослио у Ледер банци. По повратку у Београд ступио је у 
службу Министарства финансија. Касније је обављао 
функцију управника Дирекције државних дугова. Хонорарно 
је радио као наставник коресподенције у Државној и 
Трговачкој школи Београдске трговачке омладине. Једно 
време је био главни директор Извозне банке. Био је ожењен 
ћерком министра финансија Панте Јовановића. Живели су 
у кући на углу улица Вука Караџића и Цара Лазара, коју је 
Драгутинова супруга наследила од оца. Драгутин је за 
време Првог светског рата извршио самоубиство у 
Солуну.73

 
 
 Драгутин је био син Димитрија Величковића. 
Димитрије је са својом браћом, Сретеном и Јевремом, имао 
велику мануфактурну радњу у Београду. Она се налазила у 
једноспратној кући, на чијем месту је касније сазидана 
зграда Универзитета. Бавили су се продајом оружја. После 
затварања заједничке радње, један од браће, Сретен, 
отворио је галантеријску радњу на Теразијама. Други брат, 
Јеврем Величковић је постао кафеџија. У периоду од 1886. 
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до 1889. закупљивао је кафану „Код два дуда“, у 
Фишеклијској чаршији. За њега је 1895. године забележено, 
да слави Светог Јована Крститеља.74

 
 

Отац браће Величковић, Манојло, доселио се у 
Београд из Босне. Умро је у српској престоници, 15. августа 
1880. године, у 80. години. Био је ожењен Магдаленом из 
Београда, која је умрла 7. децембра 1881, у 70. години. Он 
је вероватно идентичан са Манојлом Величковићем, који је 
пописан међу београдским домаћинима 1840. године. Са 
Манојлом су тада у истом домаћинству живела и његова 
браћа, Риста и Никола. Године 1857. „печатохранитељ“ 
Београдске општине је био извесни Риста Величковић, који 
је можда био идентичан са наведеним Манојловим 
братом.75

 
 
 
Величковић (друга породица) – видети Христић 
 
 
Глигоријевић 
 
 Неименована рођака Јована Глигоријевића сарафа, 
помиње се у документу, писаном у Београду, 23. августа 
1868. године.76

 
 
 
Давичо 
 
 Београдском трговцу Давиду Хаиму, 4. јануара 1838. 
године, из „дућана“ је новац и различите драгоцености 
украо Јосеф Пилер „хришћанин... рођен у Хагу у 
Холандији“, који је живео у Београду, под аустријским 
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покровитељством. Преступник је ухапшен и признао је 
кривицу.77

 
 

Можда је са овим Хаимом био идентичан и „Хаим 
сараф овдашњи“, који се помиње у документу, писаном у 
Београду 15. фебруара 1838. године. Неколико дана пре 
тога, Хаимова кућа била је опљачкана, а крађу је извршио 
десетогодишњи дечак, који је ухваћен.

78
 

 
 Године 1845. је у Београду извршена пљачка радње 
београдског Јеврејина Аврама Јаковљевића, која се 
налазила у кући „Јеврејина Хаима Давидчета“ (Давича). 
Том приликом је однета различита роба у вредности од око 
500 гроша. Поменута кућа је била лоцирана „у чаршији 
спрам дућана браће Клидиси“. Хаим Давичо је 1861. године 
пописан међу члановима Еснафа болтаџијског у Београду. 
Он је био житељ Дорћолског кварта.79

 
 
 Давид Хаим рођен је у Београду - отац му је био 
председник јеврејске општине, а звао се Израиљ Хаим. 
Давид је био везиров лиферант оружја и зајмодавац, а у 
тајности и сараф кнеза Милоша Обреновића. Као 
зајмодавац, помиње се још 1816. године. Сматра се, да му 
је управо кнез наденуо надимак „Давиче“ (Давидче?), 
односно „Давичо“, од кога је касније формирано и презиме 
ове породице. Имао је кућу поред гостионице „Грчка 
краљица“. Обавестио је кнеза Милоша, да Јусуф – паша 
(београдски везир од 1835) намерава да га уклони и на тај 
начин му је спасао живот. Због тога је Давичо морао да 
избегне у Земун, а потом у Беч. У Београд се вратио тек 
1859. године, „као већ седи и изнемогли старац“.80
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 План Београда из периода 1815 – 1830, 
у поређењу са планом из 1900. године. 



Давид Хаим (Давичо) и Константин Стојановић 
(Сараф - Коста) су, како је у стручној литератури 
забележено, „заслужили епитет првих банкара у Србији“.81

 
 

Хајим Давичо (свакако млађи носилац овог имена) 
био је 1896/97. године власник мењачнице у Дубровачкој 
улици у Београду. Његова мењачка радња била је основана 
1894. године.82

 
 
 
Ђенић 
 

Павле Ђенић био је власник Београдске банке. 
Касније је ову банку продао Мики Јанковићу. Био је сестрић 
Јована Белимарковића, управника града Београда. Ђенић 
је био ожењен са Вајом, ћерком јединицом Јање Пашоне.83

 
 
 
Ешкенази 
 

Године 1896/97. у Београду је постојала мењачка 
радња „Русо и Ешкенази“, како сведочи „Трговинско – 
занатлиски шематизам“. У списку београдских мењача 
новца из 1902/03. године, поред наведене фирме „Русо и 
Ешкенази“, помиње се и мењачница Исака Ј. Ешкеназија.84

 
 

Јосиф „Ескинази“, заједно са ортаком Нисимом 
Јаковом Русом, држао је „компанију“ у Београду. Године 
1842, Београдски суд се интересовао за финансијско стање 
те компаније. Међу јеврејским „фамилијама које су дошле 
скоро“ у Београд помиње се и породица Нафтале 
Ешкеназија. Он је досељен из Беча, са супругом и једним 
дететом. У јулу 1845. је забележено, да се доселио пре 10 
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месеци. У то време још увек није имао своју кућу, а отворио 
је „дућан ситничарски“. Аврам „Ескенази“ се 1850. године 
помиње у списку јеврејских трговаца у Београду, заједно са 
својим ортаком, Семуелом Алкалајем. Малолетни 
београдски Јеврејин „Моше Ескинази Парлок“ ухваћен је 
1862. године у пљачки кућа трговаца Моше Руса и Моше 
Мевораха. Аврам Ешкинази је 1872. године изабран за 
члана Трговачког суда у Београду. Једну од конфекцијских 
радњи у Београду водио је крајем 19. или почетком века 
Херцог Ешкенази. Наведени старији носиоци презимена 
Ешкенази у Београду нису морали бити у (ближем) 
сродству са својим презимењацима, који су држали 
мењачнице на прелазу из 19. у 20. век. Наиме, презиме 
Ешкенази (Ашкенази) веома је често код Јевреја. Оно је 
настало по имену једне од најбројнијих (основних) 
јеврејских етничких група.

85
 

 
Вреди поменути, да се 1804. године, међу 

избеглицама из предела јужно од Саве и Дунава у Земун, 
помиње Јеврејка Бохора Ешкенази (Becora Eskonazy) са 
двоје деце. Себастај Ашкенази или Ешкенази (Sebastay 
Askanasy) са женом и двоје деце, као и Мојсије Ашканази 
или Ешкенази (Moises Askanasy) са супругом и једним 
дететом помињу се 1808. године међу „турским поданицима 
који... бораве ограничено време“ у Земуну.86

 
 
 
Зарић 
 

Илија Зарић је 1896/97. године поседовао мењачку 
радњу у Дубровачкој улици у Београду (данас Краља 
Петра). Његова мењачница је била основана 1891. године. 
Илија Зарић се и 1902/03. године помиње међу београдским 
мењачима новца. Он је свакако био идентичан са 
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чиновником Илијом Зарићем, за кога је 1895. године 
забележено да слави Светог Луку.87

 
 
 
Јанковић 
 

Мика Јанковић био је власник Београдске банке. 
Ову банку купио је од београдског банкара Павла Ђенића. 
Кућа у којој се налазила Београдска банка још је постојала у 
другој половини 20. века.88

 
 
 
Јовановић 
 
 Мата Јовановић био је члан управе Народне банке 
Краљевине Србије. У том својству помиње се 1. маја 1916. 
године.89

 
 
 
Јозеф (Јосиф, Јосеф) 
 

Аврам Јозеф је 1845. године био „сараф код везира“ 
у Београду. Он се у јулу те године помиње међу скорашњим 
досељеницима у Београд. Дошао је месец дана пре писања 
тог документа из Видина, заједно са пашом, а „фамилију је 
доцније довео из Видина“. Породицу Јозеф су, поред 
Аврама, чинили његови жена и дете. Аврам Јозеф у јулу 
1845. године још увек није имао кућу у Београду. Био је 
јеврејске националности.90

 
 
 Исак Б. Јосеф се 1850. године помиње у списку 
јеврејских трговаца у Београду. Он се као Исак Б. Јосиф 
наводи и међу Јеврејима, члановима београдског 
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Болтаџијског еснафа 1861. године. Тада је забележено, да 
„обитава у Влашкој“.91

 
 
 
Кабилио (Кабиљио, Кабиљо) 
 

Леон Кабилио помиње се 1912. године у списку 
београдских банкара и мењача новца. Његов локал налазио 
се у улици Кнез Михајловој 36. Број телефонског апарата 
Леона Кабилиа био је наведене године 845. Живео је у 
Душановој улици број 20.92

 
 
 Исте године су у Београду забележени још неки 
домаћини са презименима Кабиљио и Кабиљо. У питању су 
били: Соломон Кабиљио (ситничар), Јеша Кабиљо 
(трговац), удовица Сињора Кабиљо и трговац Соломон 
Кабиљо.

93
 

 
Године 1719. се међу Сефардима (шпанским 

Јеврејима) у Београду помиње „Cheit Kallbo“. У питању је 
можда био носилац нетачно забележеног презимена 
Кабилио. Не може се поуздано рећи, да ли су наведени 
чланови породице Кабилио били у (ближем) међусобном 
сродству.94

 
 
 
Калдерон 
 

Очуван је помен Нисима Калдерона из 1902/03. 
године. Он се тада наводи међу београдским мењачима 
новца.95
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Салон Калдерон спомиње се у попису Београда из 
1840. године. У његовом домаћинству тада је била 1 
пореска глава. У „Списку трговаца јеврејски(х)“ који су 1850. 
године живели и радили у Београду, помиње се Мосе 
Калдерон, заједно са својим ортаком, Цадиком Маеструом. 
Он је можда био идентичан са чланом Еснафа болтаџијског, 
који се 1861. године помиње као Мојсе Калдерон. Живео је 
у Дорћолском кварту. Моша Калдерон се 1863. године 
јавља као један од потписника молбе за одређивање 
„приреза за потребе јеврејске општине“. Моша је 1866. 
године постављен за члана – заменика Одбора трговинско 
– занатлијског у Београду.96

 
 

 
Карабиберовић 
 
 Живко Карабиберовић је у Немачкој завршио 
политичко – економске науке. Био је у дугом периоду 
председник Београдске општине (7 година и 1 месец) и у 
више наврата председник Народне скупштине. Један од 
његових мандата као народног посланика био је 1859. 
године, на Малогоспојинској скупштини, а други 1861. 
године на Светопреображенској скупштини. Међу народним 
посланицима Великогоспојинске скупштине 1864. године 
такође је био Живко Карабиберовић. Такав је био случај и 
1868. године. За време његовог градоначелничког мандата 
извршено је више успешних акција, међу којима се могу 
издвојити: обезбеђивање кућа за Женску школу и 
ватограсну касарну, затим плацева за водовод и Ново 
гробље, уређивање истог гробља, израда планова за 
водовод, канализацију и јавно осветљење, као и многи 
други подухвати. Живко је био „оптужен за војне 
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лиферације“ у Тобџијском заводу у Крагујевцу, чији је 
управник био његов рођак, Јован Белимарковић.97

 
 

Живко Карабиберовић био је у једном периоду 
„правитељствени банкер“. У два документа из 1868. године, 
он се помиње као „банкер“. За потребе државе, он је вршио 
и извесне уплате у иностранству. Док је обављао ову 
дужност, ступио је у контакт са појединим страним банкама, 
међу којима је била и Франко – Мађарска банка у 
Будимпешти. У садејству са том банком је 1869. године 
основао Прву српску банку у Београду.98

 
 

Године 1850. Живко Карабиберовић наводи се међу 
члановима Еснафа болтаџијског у Београду. Забележен је 
као члан комисије Управе вароши Београда, која је 1859. 
године вршила избор локације за пристаниште српско – 
француских пароброда. Он је 1860. године био 
потпредседник Одбора трговачког. Да је продужио своје 
чланство у Еснафу болтаџијском може се видети из списка 
чланова тог удружења, који датира из 1861. године. Живко 
је 1866. године био члан трговачко – занатлијског одбора. 
Тада је забележен као трговац. Године 1869. био је он 
председник Грађанске касине. Парни млин у Београду, у 
Булевару војводе Мишића, поред данашње зграде БИГЗ-а, 
био је у власништву породице Карабиберовић. Због тога се 
за њега дуго очувао назив Карабиберовићев млин.99

 
 
Становао је у кући на углу улица Вука Караџића и 

Спасићеве, коју је наследио од оца. У питању је била „стара 
кућица са пекаром и бујном баштом“. У првој половини 19. 
века се убрајала у најлепше у Београду. Касније је ова кућа 
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дошла у руке Милана А. Павловића, који је срушио и на 
њеном месту сазидао зграду.100

 
 
Живко је био син Цветка Карабиберовића, а унук 

Живка Карабибера, родоначелника ове фамилије. Био је 
братанац чувене Баба – Дуде (Ђурђије). Цветко 
Карабиберовић се помиње у попису београдских домаћина 
из 1840. године. Живко Карабибер био је угледни Србин из 
Липљана. Убили су га Турци 1809. године. Поред поменутог 
Цветка Карабиберовића, имао је и сина Стојана, као и две 
ћерке, наведену Ђурђију и Стојанку. Преци ове фамилије 
доселили су се у Београд „негде сасвим у почетку 19. века“. 
Бројно Баба – Дудино потомство по женској линији названо 
је заједничким породичним надимком Бабадудићи. У 
питању су веома угледне и утицајне породице. Баба – 
Дудина ћерка, која се такође звала Стојанка, била је удата 
за Јована П. Белимарковића, генерала и министра. Са њим 
је имала петоро деце. Једна од Стојанкиних сестара била је 
удата за Николу Стефановића, трговца рођеног у Београду. 
Са њим је имала пет ћерки. Цветко (млађи) Карабиберовић 
помиње се међу житељима Београда 1912. године. Он је 
био коњички капетан, а живео је у улици Даничићевој број 
26. Надимак старијег Живка, Карабибер, формиран је по 
истоветном термину, у значењу „црни бибер“.101
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Клидис 
 
 Породица Клидис је цинцарског порекла. Корени 
ове фамилије су у Кожанима у Егејској Македонији, одакле 
су се њени чланови преселили у Београд.102

 
 
 Према подацима из 1845. године, „дућан браће 
Клидиси“ био је лоциран у Београду, тачније „у чаршији“, 
преко пута куће Хаима Давича.103

 
 
 Ђорђе Клидис је забележен као учитељ у Београду, 
1847. године. Он је „вероватно“ био учитељ грчке школе. 
Хаџи Никола Клидис био је члан „исправничества“, према 
подацима из 1836. године.104

 
 
 Индустријалац Манојло Д. Клидис поседовао је 
фабрику обуће. Био је члан управе Народне банке 
Краљевине Србије, како сведоче документа од 1. маја 1916. 
године. Манојло је 1923. године био председник управног 
одбора  Банке Никола Бошковић АД. Био је и члан Главног 
одбора Друштва Светог Саве и члан добротвор 
Географског друштва. У младости је службовао код трговца 
Константина Ст. Антуле.105

 
 
 Димитрије Клидис био је рођен у Београду, 14. 
децембра 1881. године. Студирао је на Високој техничкој 
школи у Берлину, у периоду од 1901. до 1908. године.106

 
 

У Земуну су живели чланови породице цинцарског 
порекла, која је носила веома слично презиме. Наиме, 
1800. године је тамошњи грчки учитељ био Ђорђе Клидес. 
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Они су вероватно били сродници поменутих Клидиса из 
Београда.107

 
 
 
Коен 
 

Гавра Коен је средином 19. века био сараф (мењач 
новца). Запамћено је, да је од трговца Стеве Мијатовића 
узимао на зајам и по 500 дуката. Године 1896/97. су у 
Београду постојале мењачнице Давида И. Коена и 
Мордохаја Коена (син му је био ортак). Давидова мењачка 
радња била је основана 1889. године, а налазила се у Кнез 
Михаиловој улици. Мордохајева је била у Цариградској 
улици (основана је 1890. године). Према „Трговинско – 
занатлијском шематизму“ из 1902/03. године, Соломон Ј. 
Коен и Хаим А. Коен поседовали су мењачнице у Београду. 
Године 1912. се као један од београдских „банкара, мењача 
и продаваца срећака Државне класне лутрије“ помиње 
Самуел Х. Коен. Радња му је била лоцирана у улици Краља 
Петра 39. Он је такође имао телефон у овом периоду (број 
је био 820).108

 
 

Коен је фреквентно јеврејско презиме, тако да 
његови носиоци често нису у међусобном сродству, макар 
не ближем. Због тога се не може поуздано знати, који су, 
односно да ли су неки од старијих Коена преци својих 
презимењака, који су живели у Београду средином 19. века 
или касније. У „Списку Јевреја турских поданика“ у 
Београду, који датира из 1855. године, помињу се: „казас“ 
(казаз, односно свилар) Сабатај Којен родом из Костура – 
Касторије у северној Грчкој, надничар Арон Којен родом из 
Софије, као и слуга Аврам Меир Којен који је рођен у Босни. 
Већи број особа са презименом Коен пописан је у Београду 
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1840. године. У питању су били: Аврам Мир. Коен, Аврам Х, 
Гавриел, Давид Х, Исак Јаков, Јаков М, Јаков Мир. Коен, 
Јумул Јаков, Маиер Х, Мусе Е, Мусе С, Натан Је. Коен, 
Салон, Самоел С, Хаим Јуда, Хајм Коен и Хајм Мусе Коен. 
Минахајл Кон (или Коен) помиње се у истом попису. Међу 
београдским Јеврејима у попису „арачких глава“ (пореских 
обвезника) из 1826. године, помиње се и Самуил „Коин“, 
који је свакако био члан породице Коен. Не може се 
поуздано утврдити, ко је од њих био предак Самуела Х. 
Коена, поменутог 1912. године.109

 
 
Већи број београдских Коена („Којена“) помиње се и 

у другим документима, који датирају из тридесетих и 
четрдесетих година 19. века. Тако се 1838. године помиње 
београдски трговац Соломон Коен, а наредне године 
Јеврејин Бохар Коен. Једним захтевом, писаним 25. јануара 
1839. године, београдска Јеврејска општина је тражила 
протеривање девет својих чланова из града. Међу њима су 
били наведени Аврам Јаков Коен „дошљак“ и Мататја Којен 
„дошљак“, а као један од потписника овог документа јавља 
се Аврам Самоел Којен. Године 1840. су Манахаим Хасан и 
Хаим Којен у име „свију сиромашнији трговаца јеврејски“ 
предали жалбу Управи вароши Београда. У „списку од 
ц(есарско) – к(раљевских) аустријских поданика који се у 
овој вароши налазе и уживају“, писаном 1841. године, 
помињу Соломон Којен са сином, као и Исак Којен „дуз - 
табан“. Циви Којен се 1855. године помиње у списку 
„Јевреја турских поданика“ у Београду. Више носилаца овог 
презимена наводи се 1861. године међу члановима 
„Еснафа болтаџијског Јевреја“ у Београду. У питању су 
били: Јаков Мајер Којен, Саламон С. Којен, Самуил С. 
Којен, Јомуа Којен, Саламон Јаков Којен, Јелиша Саломон 
Којен, Јуда Бакар Хаим Којен и Самојел Кален Којен. Сви 
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они су живели у Дорћолском кварту. Коени се често помињу 
и у документима, који датирају из нешто каснијег 
периода.110

 
 
Јуда Коен се помиње међу избеглицама из 

Београда, које су 1805. године прешле на аустријску 
територију, у Земун. Том приликом, прешао је сам. Он 
највероватније није идентичан са Јудом Коеном који се као 
избеглица са женом и два детета помиње у Земуну 1808. 
године. Тада је међу избеглицама био и Мојсије Коен са 
женом и петоро деце. Године 1809. Јуда Коен (Juda Cohem) 
и породица Исака Коена (Isak Cohem), укључујући две жене 
и двоје деце, били су међу београдским јеврејским 
трговцима, који су тражили да остану у Земуну. Године 
1811. запечаћено је складиште поменутог трговца Исака 
Коена (Isak Kohen), које се налазило у Земуну, у објекту чији 
је власник био Гашпар Рајс. Тражено је, да се његова 
радња затвори 1815. године.111

 
 
Више београдских Јевреја са презименом Коен 

помиње се у једном документу из 1784. године. У питању су 
Исак Аврам Коен (Isaac Abraham Kohen) и чланови његове 
породице: Данијел Коен (Daniel… Kohen), Давид Коен 
(David Kohen), Јуда Коен (Juda Kohen), Каин Коен (Kain) и 
Мајер Коен (Mayer Kohen). Они су се 1773. године иселили 
у Ливорно у Италији. Године 1719. се међу Сефардима 
(шпанским Јеврејима) у Београду помињу двојица са истим 
именом - Аврам Коен.112
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Кумануди (Куманудис, Куманудић) 
 

Јован (Јанаћ) Кумануди био је син Атанасија 
(Атанасаћа) Куманудија. Јован је био „правитељствени 
банкар“. Обављао је, поред уобичајних банкарских послова, 
државна плаћања у иностранству. Сматран је за високо 
образованог и веома паметног човека. Он је свакако 
идентичан са трговцем Јанаком А. Куманудијем, који се 
1838. године претплатио на „Књажеско србске новине“. 
Године 1850. Јован није имао успеха у покушају, да 
организује своје паробродско друштво. Наредне године био 
је члан комисије за израду Трговачког законика. Помиње се 
1859. године, међу потписницима молбе за дозволу 
наставка рада приватне грчке школе у Београду. Банкар 
Јован Кумануди поседовао је 1860. године кафану у 
Београду, која је била отворена око 1844. године. Следеће, 
1861. године изабран је за председника Одбора трговачког. 
У то време је живео у Савамалском кварту и био члан 
Еснафа магазаџијског. Заједно са Миланом Миловуком 
издавао је „Трговачке новине“, током 1861. и 1862. године. 
Године 1864. трговац Јован Кумануди кандидовао се за 
посланика на „редовној Народној скупштини 
Великогоспојинској“. Послови су му доносили велике 
приходе, које је једним делом улагао у некретнине. Умро је 
у Београду 1866. године. Пред саму смрт, 12. марта те 
године, поднео је на одобрење Управи града Београда 
„Правила Штедног друштва у Београду“, које је намеравао 
да оснује. Понудио је, да набави капитал за то друштво, у 
износу од 100 000 форинти.113

 
 

На углу Кнез Михаилове и Дубровачке (Краља 
Петра) улице сазидао је себи кућу на спрат. Јованова кућа 
је имала и пословни простор са магацином. Одмах по 
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завршетку зидања, овај објекат су узели у закуп Михаило 
Павловић и Коста Месаровић. Народна банка је од свог 
оснивања 1884. године имала просторије у тој кући. Касније 
је ту била „банкарска радња“ Андрејевић и компанија, све 
до завршетка Првог светског рата. Јован Кумануди је купио 
и суседну кућу у данашњој улици Краља Петра, као и 
Деспотов хан, у коме је основао хотел „Грчка Краљица“. 
Кумануди је купио и Поливаков хан, али није добио 
„мејанску дозволу“, па је због тога 1863. године оглашавао 
његову продају. Поред тога, купио је кућу на углу 
Црногорске и Поп Лукине улице, а поседовао је и 
„господску“ приземну кућу у Господској улици (данас 
Бранкова улица). Имао је пивару на Јалији (обала Дунава 
северно од Дорћола), коју је давао у закуп.114

 
 
Јован је био ожењен Хризантом, рођеном Зинзифа 

из Битоља. Она је била сестричина Гуте, директора 
београдског ђумрука (царинарнице). Са њом је Јован имао 
дванаесторо деце, од којих је четворо доживело зрелост. У 
питању су били синови Димитрије и Андрија, као и ћерке 
Милева и Катарина. Димитрије (Јованов) Кумануди је живео 
у кући у Кнез Михаиловој улици и био је ожењен извесном 
Румунком. Сматра се, да је живео расипнички, тако да је на 
крају његова кућа припала Николи Д. Кикију. Не може се 
поуздано рећи, да ли се на овог Димитрија, или на његовог 
имењака, сина Ђорђа Куманудија, односе помени трговца 
Димитрија Куманудија (Куманудића) из: 1860, 1868. и 1875. 
године. Димитрије Куманудић је 1868. и 1875. године биран 
за редовног члана Трговинског суда. Андрија - Андра 
Кумануди је такође једно време био банкар. Он се венчао 
са ћерком хотелијера Ђоке Милићевића. Због превеликог 
трошења своје супруге, Андра је временом економски 
ослабио. Касније је отишао у државну службу и постао 
трговачки агент у Солуну. Имао је ћерку Милеву, која је 
била удата за генералног конзула Милутина Марковића, 
сина Тихомира, а унука Јована Марковића – Шапчанина. Од 
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њега се касније развела. Катарина Кумануди је била удата 
за министра Павла Станишића. Са њим је имала ћерку 
Олгу, која се удала за дворског лекара, др. Михла. Катарина 
је наследила кућу у Црногорској улици. Ћерка Јована 
Куманудија, Милева, није се удавала.115

 
 
Иначе, трговци браћа Кумануди, како забележено 

1907. године, били су власници бродова „Ахилес“ и 
„Славонија“. Оба наведена брода су у то време била 
продата „на страни“.116

 
 
Кумануди су грчког порекла. У Београд су се 

доселили из Једрена, око 1823. године (по другом извору 
1829). Даљом старином су из некада Грцима насељеног 
Трапезунта у Малој Азији. У Београду нису славили крсну 
славу, већ само имендан. Као заветнину су прослављали 
Свету Варвару и Светог Харалампија, пошто су „породицу, 
док су живели у Дринопољу (Једрену – А.Б) сачували од 
куге“. Попис Београда из 1840. године доноси податке о три 
домаћина са овим презименом. У питању су били: 
Атанасаћи Кумануди (пописан под редним бројем 75), 
Јанаћије Кумануди (забележен под бројем 98) и Ђорђе 
Кумануди (редни број 227). Иначе, Кумануди је и грчко 
мушко лично име. Један од чланова ове београдске 
породице звао се Кумануди Кумануди. Без детаљнијег 
истраживања се не може реконструисати тачан родослов 
Куманудија. Наиме, код појединих аутора су забележени 
детаљни подаци о гранању ове београдске породице, али 
су они међусобно опречни, а садрже и поједине 
нелогичности. Због тога су на овом месту презентовани 
само парцијални подаци о фамилији Кумануди.

117
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Атанасије (Атанасаћи) Кумануди је, по свему 
судећи, био власник пекаре о којој ће даље бити више речи. 
Он се, између осталог, помиње и као отац банкара Јована. 
Атанасије је, у време доласка у Београд, био младић. Са 
својих 12 година се запослио у радњи код Тасе Терзибаше 
(„Терзибашића“), „али му се није допао терзијски занат“.118

 
 
Један огранак породице Кумануди поседовао је 

пекару „на Сави“. Та пекара је била лоцирана на Великим 
степеницама, између некадашњег хотела „Национал“ и 
Поштанско – царинског одељка. Њихов хлеб је био на 
добром гласу, тако да је фамилија одличном продајом 
стално повећавала капитал. После неког времена су 
порушили стару кућицу у којој се налазила пекара, а на 
њеном месту је никла „европски озидана кућа на спрат“ са 
пекарском радњом Куманудија. Касније је тај објекат продат 
адвокату Марку Стојановићу. Стеченим капиталом се неки 
чланови породице отворили профитабилну колонијалну 
радњу у Главној чаршији (данас улица Краља Петра).119

 
 
Један од старијих предака ове породице био је и 

Георгије (Ђорђе) Кумануди - Шекерџија, који је живео на 
Зереку, односно у делу данашње улице Краља Петра на 
дунавској падини. Он је био Атанасијев рођени брат. 
Сматра се, да им се отац звао Димитрије, али нема 
поуздане потврде за то. Године 1846. је забележено, да се 
шећерџија Георгије Кумануди утопио у Сави. Најстарији 
чланови ове породице су били сахрањени на старом 
београдском гробљу на Ташмајдану („на Палилули“).120

 
 
Стеван А. Кумануди био је рођен у Једрену 1815. 

године. Био је син Атанасија (Атанасаћа) Куманудија. 
Стевану је поменути Георгије Кумануди – Шекерџија био 
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рођени стриц. Са родитељима је Стеван живео у Београду 
од своје осме до петнаесте године. Старогрчки језик је учио 
у грчкој школи у Београду, која се налазила у механи Стеве 
Србина, крај „црквене порте, господарског конака и кафане 
Грка Ећим Томе“. У Немачкој је студирао филозофију. У 
периоду од 1844. до 1846. године поново је био у Београду. 
Једно време је, као практикант, провео у Силистрији, где је 
научио руски језик. Касније је отишао у Грчку, где је постао 
професор археологије.121

 
 
За Димитрија Куманудија се сматра, да је био син 

поменутог Ђорђа. Иначе, у једном делимичном списку 
београдских грађана из 1854. године, помињу се Јован 
„Комануда“ и шећерџија Димитрије „Куманудић“. Он се, као 
Димитрије Кумануди, помиње у списку чланова Еснафа 
бакалског у Београду, који датира из 1861. године. Имао је 
једноспратницу на Зерек главној чаршији. Ту је живео са 
породицом до смрти, 1885. године. Димитрије је више деце, 
од којих је зрелост доживео само син Константин (Коста, 
Коча) Кумануди. Константин је одбранио докторску 
дисертацију из правних наука у Паризу 1901. године. Био је 
професор на Правном факултету у Београду и политичар. У 
пар мандата је обављао функцију министра финансија и 
министра спољних послова. Био је и председник 
Београдске општине (1926. године) и председник Народне 
скупштине (1927). Био је у браку са ћерком пуковника 
Нићифора Јовановића и Баталакине сестричине. Кућу 
наслеђену од оца продао је трговцу Жаку Булију, а себи је 
сазидао четвороспратницу у Ресавској улици број 35.

122
 

 
Димитријев рођени брат, Алекса - Леса Кумануди 

био је ожењен са Маријом, ћерком великог мануфактуристе 
Томе Лека. Алекса и Марија су имали синове Танасија 
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(млађег) и Димитрија, као и једну ћерку. Алексин син 
Танасије био је општински чиновник, а Димитрије 
трговац.123

 
 
Танасије, односно Атанасије Кумануди (син Ђорђа) 

је имао велико имање поред Најдановићеве кафане, које је 
излазило на Савамалску и Ломину улицу. Ту је сазидао 
велику једноспратницу, коју су његови наследници продали 
трговцу Драгутину Мушкатировићу. Танасије није имао 
деце.124

 
 
Коста, син Ђорђа Куманудија, био је београдски 

трговац. Умро је у Атини 22. новембра 1865. године. Био је 
ожењен са Јулијаном, која се после његове смрти удала за 
извесног Аврамовића. У масу покојног Косте није ушла 
библиотека од 500 књига, укупне вредности 200 дуката 
цесарских.125

 
 
 
Лазаревић – видети Цукић 
 
 
Левензон 
 

Лазар Левензон имао је радњу у Главној чаршији 
(данас улица Краља Петра). Он се прво бавио кројачким 
занатом, а касније је постао сараф (мењач новца). Када се 
кнез Милош Обреновић вратио у Србију после 
дугогодишњег изгнанства, тражио је од Левензона да му 
узме меру за одело, на знајући, да се он више не бави тим 
послом. Пошто није смео да призна кнезу, да се већ дуго 
времена не бави кројењем, узео му је меру и однео другом 
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мајстору, да сашије одело. Левензон је свакако био 
јеврејског порекла.126

 
 

Банкар Јаков Л. „Левензот“ помиње се у документу 
из 1868. године. Он је тада био благајник новооснованог 
приватног друштва „Нада“. У оквиру тог друштва је радила 
штедионица. Био је један од приложника приликом израде 
споменика кнезу Михаилу Обреновићу 1870. године.127

 
 
 
Леви 
 

Године 1896/97, Аврам М. Леви поседовао је 
мењачницу у Кнез Михаиловој улици у Београду. Исте 
године су у тој улици постојале и мењачка радња Бокора М. 
Левија, као и мењачница „Одавић и Леви“. Прва наведена 
радња била је основана 1876, друга 1889, а трећа 1891. 
године. Аврам И. Леви је 1896/97. био власник мењачнице у 
Дубровачкој улици (основана 1887). Аврам М. Леви се 
помиње као мењач новца и 1902/03. године, а тада је исто 
занимање имао и Давид М. Леви. Поменути Аврам је 1912. 
године такође био један од „банкара, мењача и продаваца 
срећака Државне класне лутрије“ у Београду. Локал му је 
био у Кнез Михајловој 37. Број његовог телефонског 
апарата био је тада 90. Давид М. Леви „и компанија 
Фортуна“ помињу се у истом списку. Били су лоцирани у 
Кнез Михајловој 47, а телефон им је био 409. Нешто касније 
се, у избеглиштву на Крфу, помиње начелник српског 
министарства финансија Аврам Леви.128

 
 
 У списку јеврејских трговаца у Београду, који датира 
из 1850. године, помиње се неколико носилаца овог 
презимена: Мешулам Семуел Леви, његов брат Саламо, 
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као и Самуел Саламо Леви. Мишулам Леви је умро 1862, 
као што се наводи у документу, писаном те године.129

 
 

Попис Београда из 1840. године нам такође доноси 
податке о породици Леви. Тада се у Београду помињу 
следећи носиоци презимена Леви: Аврам Јуда Леви, Исак 
Леви, Јосеф, Јосеф Д, Јуда Ја. Леви, Мишулам и Муса Јуда 
Леви. Не постоје поуздане информације, да ли се међу 
поменутим особама налазе преци Аврама М. Левија и 
Давида М. Левија.130

 
 
Међу избеглицама из Београда у Земун 1807. 

године био је и Саломон Леви. Он се убрзо вратио у 
Београд. Самуел Леви је 1808. године прешао из Београда 
на аустријску територију (у Земун), заједно са својом 
супругом и двоје деце. Јуда Леви се помиње у списку 
избеглица из Београда, састављеном исте године, али се и 
он убрзо вратио. Рафаел Леви (Raphael Levy) из Београда 
налазио се 1813. године међу избеглицама у Земуну.131

 
 

 Презиме Леви је код Јевреја веома фреквентно, а 
носе га породице које често нису у међусобном сродству, 
макар не ближем. Године 1719. се међу Сефардима 
(шпанским Јеврејима) у Београду помиње Саламон „Левај“. 
Можда је у питању варијанта презимена Леви. Међу нешто 
касније досељеним Јеврејима, али немачким, помиње се 
Герстл Леви.132
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Манојловић 
 

Јосиф Манојловић наводи се међу београдским 
мењачима новца 1902/03. године. Године 1912. се међу 
„банкарима, мењачима и продавцима срећака Државне 
класне лутрије“ у Београду помиње и Јосиф Манојловић. 
Његова радња је била у улици Краља Милана 2. Број 
телефона му је тада био 429.133

 
 
Крајем 19. века, у Београду је било више 

православних фамилија са презименом Манојловић. Оне су 
славиле различите крсне славе. Ове породице свакако нису 
биле у међусобном сродству.134

 
 
 
Марковић – Шапчанин 
 

Тихомир (Тића) Марковић рођен је у Београду 1850. 
године. Завршио је права у Београду и Минхену, а по 
повратку са студија почео је радити у очевој трговачкој 
радњи. После смрти оца, 1879. године, преузео је његову 
трговину. Након 17 година проведених у радњи, положио је 
адвокатски испит и почео се бавити адвокатуром. Тада је 
послове у трговини предао тројици својих помоћника. 
Године 1881. Марковић је постао председник тек основане 
Београдске трговачке омладине. Изабран је 1884. године за 
члана надзорног одбора Народне банке. Наредне, 1885. 
године је постао члан управног одбора исте банке. На том 
месту је остао до 1901, а 1902. године је постао гувернер 
Народне банке. На положају гувернера остао је све до 
1911, када га је на том месту заменио претходни гувернер, 
Ђорђе Вајферт. Године 1912, Марковић је поново постао 
члан управног одбора и на том месту је остао до 1920. 
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године. Упамћен је и као оснивач Друштва Светог Саве и 
његов дугогодишњи благајник. Учестовао је и у оснивању 
Друштва Краљ Дечански за глувонему децу, Дома за сироту 
децу и других хуманитарних институција. Умро је 1921. 
године.135

 
 

Тихомирова супруга је била ћерка трговца Ђорђа 
Бибе, односно сестра трговаца Димитрија и Алексе Бибе. 
Са својом супругом Тихомир је живео у улици Змаја од 
Ноћаја. Имали су два сина, Јована и Милутина, као и ћерке 
Јелицу (удату за Јездимира Ђокића, правног референта 
Државне хипотекарне банке) и Милену (супругу судије и 
адвоката Владимира Лацковића). Тихомиров син Јован 
завршио је Правни факултет у Паризу. Као дипломатски 
чиновник ступио је у српско посланство у Паризу 1900. 
године. Касније је прешао у Министарство спољних 
послова, где је остао до 1918. године. Француска влада га 
је одликовала Орденом Легије части, за „велике услуге 
савезничкој ствари“. У каснијем периоду је, поред осталих 
функција, био и члан Управе Народне банке и директор 
Београдског кредитног завода. Његова супруга била је 
Милица - Сека, ћерка генерала Јована Белимарковића. Са 
њом је имао синове др. Тихомиља, економисту и 
политичког радника, Милоша - чиновника Народне банке, 
као и ћерку Даницу, која се удала за мајора Душана 
Протића. Милутин Марковић, син Тихомира, Јованов брат, 
био је генерални конзул. Милутинова супруга била је ћерка 
Андрије Куманудија. Она се касније развела од 
Милутина.

136
 

 
 Тихомир је био син Јована Марковића – Шапчанина 
и сестре мануфактуристе Петра Р. Милушића. Поред 
Тихомира, његови родитељи имали су сина Војислава и 
ћерку Јулку. Војислав Марковић дипломирао је на Правном 
факултету у Паризу, а потом је ступио у дипломатску 
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службу. Његова супруга је била Ружа, ћерка министра Ђоке 
Симића, а унука некадашњег потпредседника Совјета, 
Стојана Симића. У мираз свом мужу донела је кућу на 
Теразијама. Војислав и Ружа су имали синове Синишу и 
Јована, као и ћерку Софију. Синиша је постао инежењер и 
надживео је своје родитеље, док је Јован (Војислављев) 
умро пре њих. Софија се удала за инжењера Жику 
Николића, који се из Крушевца доселио у Београд. 
Јованова ћерка Јулка удала се за државника Милутина 
Гарашанина, вођу Напредне странке.137

 
 
 Тихомиров отац, Јован Марковић – Шапчанин, 
родио се око 1821. године у Грушићу („Грушћану“) код 
Шапца. Старо породично презиме му је било Алајмовић, а 
касније је прихватио презиме Марковић. Иако постоје 
мишљења, да је презиме Марковић формирано по личном 
имену његовог оца, оно је, у ствари, нешто старије. Њега 
носе поједини Јованови сродници из Грушића, о чему ће 
бити више речи. Сматра се, да је Јованов рођени брат 
задржао презиме Алајмовић. Из родног места Јован је 
прешао у Шабац, где је био шегрт и калфа. Око 1846. 
године преселио се у Београд. По шабачком крају, из ког је 
био пореклом, сам је себе називао Шапчанином. У 
Београду је отворио своју „колонијалну радњу на велико“, 
коју је назвао „Код Плаве звезде“. Кандидовао се за 
народног посланика 1861. и 1864. године. Као редовни члан 
Одбора трговачко – занатлијског помиње се 1866. године. У 
документу, који датира из 1868. године, његово презиме је 
забележено као „Марковић Шапчан“. Године 1872. био је 
члан Трговачког суда „из трговачког реда“. Био је 
потпредседник Београдског кредитног завода, члан управе 
Главног трговачко – занатлијског одбора и одборник 
Београдске општине. Због сукоба и нетрпељивости унутар 
породице, Јован је извршио самоубиство 7. септембра 
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1879. године. Забележено је, да је тада био 58 година 
стар.138

 
 
 Данас у Грушићу код Шапца, родном месту Јована 
Марковића – Шапчанина више нема носилаца његовог 
старог презимена, Алајмовић. Међутим, у том месту живе 
Марковићи, који знају за своје порекло од „Лајмовића“, што 
је несумњиво варијанта презимена Алајмовић. Они славе 
Светог Стефана Дечанског (Мратиндан) и сматрају се 
старинцима у Грушићу. Према предању, сви они потичу од 
Сеге (Цеге) Лајмовића. Упамћено је, да су „у старо време 
живели по јаругама, у турско време, све крај потока, па тек 
од устанка почели да се пењу на брда“. Деле се на већи 
број огранака у Грушићу, од којих су неки променили 
презиме. У том месту су од рода Марковића – (А)лајмовића: 
Матићи – Маричићи (3 куће у Ристића Мали средином 20. 
века), Марковићи у Средњој Мали (2 куће), Ковачевићи (по 
претку Јовану ковачу - 5 домаћинстава), Мартићи – Лазићи 
(9 домова), Марковићи – Станкељићи (9 кућа) и Марковићи 
– Ивићи (3 домаћинства). У употреби је и њихово 
секундарно презиме - Кудић. Све те фамилије славе 
Мратиндан. До средине 20. века се чланови ових породица 
нису међусобно венчавали. Можда су од истог рода и 
грушићки Теодоровићи, који такође славе Мратиндан и 
сматрају се старом породицом. Исто важи и за тамошње 
старинце који славе Мратиндан: Степановиће (1 кућа), 
Бекиће (9 кућа), Савиће (4 домаћинства) и Петровиће (2 
дома).139

 
 
 У Грушићу је очувано предање, да су београдски 
трговци Марковићи – Шапчани пореклом од огранка 
Марковића – Станкељића. Сматра се, да је предак 
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Марковића – Станкељића био кнез Илија Марковић „што је 
издао Карађорђа“. Његов потомак био је Станко, звани 
Станкеља, по коме су се прозвали Станкељићи. С обзиром 
на чињеницу, да се трговци Тихомир и Војислав Марковић 
сматрају Станкељиним синовцима, Јован Марковић – 
Шапчанин је највероватније био Станкељин брат.140

 
 

Попис (Тевтер посленика) Грушића из 1830/31. 
године доноси извесне податке о овом роду. Тада су 
пописана два домаћина са презименом Марковић. То су 
били Иван Марковић и Јаков Марковић. Можда је један од 
њих био отац Јована Марковића – Шапчанина. Вреди 
поменути, да се у истом попису јављају још неки домаћини, 
који носе иста презимена, као и данашњи сродници 
Марковића. Такав је случај, на пример, са Јеремијом 
Мартићем и са Живаном Бекићем.141

 
 
Кнез Илија Марковић, поменути предак ове 

породице, рођен је у Грушићу око 1762. године. Његовог 
стрица су за време дахијског терора убили Турци, пошто су 
га претходно оптужили за убиство тројице својих 
сународника. Забележено је, да је Илија трговао заједно са 
богатим Турчином, шабачким касап – агом. Још 1806. 
године, Илија Марковић помиње се као поцерски кнез. Био 
је један од српских старешина Поцерине и Мачве, који су 
се, када су видели напредовање османске војске из Босне, 
почели предавати Турцима. То је протумачено као „издаја 
Карађорђа“, због чега је пао у вождову немилост. Кнез 
Илија је био члан Правитељстујупчег совјета. Као 
„советник“ се помиње и у појединим документима из 1808. и 
1809. године. Године 1811. постао је попечитељ правде и 
врховни вилајетски судија. После пропасти Првог српског 
устанка (1814) пребегао је у Срем и настанио се у Руми. 
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Када је 1815. године избио Други српски устанак, придружио 
се устаницима. Кнез Милош га је поставио за кнеза 
Шабачке нахије, а касније за члана Народне канцеларије у 
Београду. Године 1819. отишао је у Цариград као члан 
српске делегације и остао тамо пуних 7 година. По повратку 
у Србију још неке време је био у државној служби. Током 
1828. био је више од шест месеци председник Београдског 
суда. Године 1833. кнез Милош га је у дубокој старости 
послао у пензију (примао је 100 талира). Умро је у Шапцу 5. 
јануара 1837. године и сахрањен у тамошњој црквеној 
порти.142

 
 
 
Меворах 
 

Моша Меворах био је један од најстаријих познатих 
београдских сарафа (мењача новца). Он је, како је 
забележио Бранислав Нушић, „имао сталан дућан у оној 
кући у Краља Петра улици, где је раније био конзулат а 
затим дуго година трговачки суд“. Моша се помиње као 
трговац у документу, који датира из 1862. године. Тада су из 
његове кући украдене неке ствари, међу којима је био и 
један сребрни послужавник. Меворах је био јеврејског 
порекла.143

 
 
 У „Списку Јевреја турских поданика“ у Београду, који 
датира из 1855. године, помиње се слуга Азријел Меворах. 
Он је био родом из Пирота, а у Кнежевини Србији (свакако у 
Београду) је тада живео 10 година.144
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Медина 
 

Године 1896/97, међу београдским мењачима, 
помиње се Јаков Д. Медина. Тада се његова радња 
налазила у улици Краља Милана, а била је основана 1888. 
године. Међу мењачима новца у српској престоници 
1902/03. године помиње се и „Јован Д. Медина“. У списку 
београдских „банкара, мењача и продаваца срећака 
Државне класне лутрије“, који датира из 1912. године, 
помињу се Јаков Д. Медина и Хајим С. Медина. Њихови 
локали били су лоцирани у улицама Краља Милана 26 и 
Коларчевој 6. Медине су те године поседовале и 
телефонске апарате, а бројеви су им били 1080 (Јаков) и 
1236 (Хајим).145

 
 
 Аврам Медина се помиње међу београдским 
житељима у попису, који датира из 1840. године. Он је 
можда био предак поменутих Јакова Д. Медине и Хајима С. 
Медине. Породица Медина је јеврејске националности. У 
„Списку Јевреја турских поданика“ у Београду, који датира 
из 1855. године, помињу се бурегџија Аврам Медина родом 
из Ниша и ситничар Давид Авр. Медина, родом из истог 
града.146

 
 
 
Меламед 
 

Аврам Ј. Меламед поседовао је 1896/97. године 
мењачницу у београдској Васиној улици. Његова мењачка 
радња је била основана 1880. године.147

 
 
 Јосиф М. Меламед помиње се у попису Београда из 
1840. године, под редним бројем 427. У његовом 
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домаћинству је тада пописана 1 пореска глава. У напомени 
је за Јосифа забележено: „Човек сиромашног стања да не 
може више од порезе поднети“, али је та напомена касније 
прецртана.148

 
 
 
Месаровић 
 

Коста П. Месаровић био је члан управе Народне 
банке од њеног оснивања. Он је штампао брошуру „Да ли 
сребрне или златне новчанице?“ Помиње се у већем броју 
докумената. Тако се 1868. помиње међу старешинама 
Трговачког еснафа. Године 1870. наводи се у списку 
редовних чланова Трговачко – занатлијског одбора, а 1875. 
као редовни члан Трговачког суда.

149
 

 
 Коста је прво био књиговођа у великој 
мануфактурној радњи Антонија Пајевића. Тамо је упознао 
Михајла Павловића, који је радио као калфа. Њих двојица 
су 1865. године основали нову мануфактурну трговину на 
велико, коју су назвали „Месаровић и Павловић“. Радња им 
је била смештена у кући Мијаила Мијовића, на углу 
Дубровачке (данас Краља Петра) и Узун – Миркове улице. 
У време оснивања заједничке фирме обојица су имала око 
25 година. Нешто касније, 1871. године, преселили су 
радњу у кућу Јована Куманудија, на углу Кнез Михаилове и 
Дубровачке улице. Неуморним радом и штедљивошћу, 
успели су прикупити новац за зидање сопствених кућа у 
Цинцар – Јанковој улици. Око 1880. године Коста је купио 
велики плац између Кнез Михаилове и Чика Љубине улице. 
На њему је сазидао двоспратне куће, којима је касније 
дозидан још један спрат.150
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Венчао се са Милицом, рођеном 1851. године. Она 
је била родом из Смедерева, из трговачке породице. Њих 
двоје су имали синове Николу и Милутина Месаровића, који 
су се образовали у иностраним трговачким школама, као и 
ћерку Катинку, која се удала за Васу Јовановића. Катинка и 
Васа су имали два сина и ћерку. Браћа Месаровић су 
купила имање Совљак код Уба (150 хектара), али су га 
касније продала и купила парни млин у Братинцу код 
Пожаревца. Никола је имао и фабрику хемијских производа 
у Дубровачкој улици, која је после његове смрти дошла у 
посед његове сестре и зета.151

 
 

 У Београд се Коста Месаровић доселио из Сремске 
Митровице. Тамо му је отац био богати трговац житом. Он 
је свом сину Кости обезбедио капитал за отварање радње. 
Костина мајка је била пореклом из имућне вршачке 
фамилије. Он је имао и сестру, која је била удата за 
Београђанина Николу Терзибашића (остала је удовица пре 
1874. године). Коста Месаровић је умро у Сан Рему 1886. 
године, где је био на лечењу. Београдски Месаровићи 
славе Светог Арханђела Михаила.152

 
 
 У Сремској Митровици, између 1833. и 1837. године, 
забележен је трговац Коста Месаровић. Бавио се трговином 
огревом. Он је несумњиво био рођак, а вероватно и предак 
Београђанина Косте Месаровића. Пензионисани 
оберлајтант Гаврило Месаровић из Сремске Митровице 
помиње се 1837. године, као претплатник на књигу Вука 
Караџића „Црна Гора и Бока Которска“. Павле Месаровић, 
становник овог сремског града, такође се бавио трговином. 
Године 1846/47. био је ортак са трговцем Георгијем 
Костићем. Они су трговали кукурузом. Вероватно је 
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поменути Павле био отац београдског трговца Косте 
Месаровића.153

 
 

Не може се поуздано утврдити, у каквом сродству је 
са Костом био апотекар Нестор Месаровић (Nestor 
Messarovich), коме је 1831. године Генерална команда у 
Петроварадину издала пасош, да иде у Београд ради 
лекарске праксе. За Нестора је тада забележено, да је 
православне вероисповести, да има 29 година, као и то, да 
је средњег раста и да има црну косу. Трифун Месаровић 
(Trifun Mаesarewich) из Мартинаца је 1805. године 
забележен као тринаестогодишњи младић, који је избегао 
из Петроварадинске регименте. Био је „православне вере, 
малог раста, румена лица, плаве косе и плавих очију“. 
Занимљиво је поменути, да је се међу потписницима 
јемства за иришког свештеника Остоју и свештеника Петра 
из 1735, јавља Живан Месаровић, уз епископе Николаја 
Димитријевића и Максима Несторовића, београдског проту 
Кирила Максимовића, београдског бирова Антонија 
Ивановића и друге. Нема никаквих података о Трифуновим 
и Живановим родбинским везама са каснијим 
Месаровићима.154

 
 

 
Митић (Балтез, Балтезовић, Балтезаревић) 
 

Ђорђе (Ђока) Митић, мењач новца, помиње се међу 
београдским свечарима 1895. године. Крсна слава му је 
била Свети Никола. У истом списку се наводи и дуванџија 
Ставра Митић, који је такође славио Никољдан. Можда је он 
био Ђокин рођак. Као власник мењачке радње у Београду, 
Ђорђе Митић се помиње у „Трговинско – занатлиском 
шематизму Краљевине Србије“ из 1896/97. године. Он се 
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помиње 1902/03. године у Београду, међу „дувана и 
монополисаних хартија продавцима“, али и међу мењачима 
новца. Те послове је обављао и 1910/11. године. Ђорђе се 
наводи и 1912. године, у списку београдских „банкара, 
мењача и продаваца срећака Државне класне лутрије“. У 
истом списку се помиње и његов син, Владислав Ђ. Митић, 
који је имао посебан локал. Обе радње су биле лоциране у 
Карађорђевој улици 21. Ђорђев број телефона био је тада 
145, а Владислављев 1747.155

 
 
 Ђорђе Митић је по доласку у Београд био дуванџија 
(трговац дуваном), а тек касније се почео бавити мењачким 
послом. Као члан дуванџијског еснафа помиње се 1878. 
године. Можда је његов брат био Мијајло (Мијаило) Митић, 
који се поред Ђорђа 1878. помиње у списку истог еснафа. 
Из записа о Мијаиловој смрти у матичним књигама Саборне 
цркве (23. септембра 1893) сазнајемо, да је био рођен у 
Нишу око 1838. године и да је био ожењен. Можда је он био 
идентичан са Мијаилом Митићем, трговцем из Ниша, који се 
као „путник“ помиње 1858. године у Београду. Године 1881, 
у „Списку лица уписаних, који дуванџијску радњу обављају у 
Кварту савамалском“ помиње се Ђока Митић. За њега је 
тада било забележено, да прерађује домаћи и страни 
дуван. Поменута радња породице Митић у Карађорђевој 
улици, у једном периоду, радила је под фирмом „М. Ђ. 
Митић“.156

 
 
 Дуванџија из Београда Ђорђе Митић изабран је 21. 
јануара 1891. године, на састанку градске управе, за 
„приступника при истрази кривица“, уместо Милоша Р. 
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 Имена свечара, 89; С. Христић 1896/97, 141; С. Христић 1902/03, 88, 
107; Трговинско - занатлиjскo - индустријски шематизам Краљ. Србије, VI, 
уредник Е. Јевремовић, Београд 1910/11. (у даљем тексту: Шематизам 
1910/11), 16, 33; Адресна књига, део III, 147. 
156

 Живети..., књ. 4, 258; Живети..., књ. 5, 269 – 270; Станиша Војиновић, 
Прилог библиографији штампаних књига и претплатницима из јужне 
Србије (1815 – 1912), Нишки зборник 13, Ниш децембар 1983, 102; 
фотографија у поседу аутора. 



Гођевца. Године 1894, 15. октобра, изабрани су поротници 
београдске вароши за 1895. Међу њима је био дуванџија 
Ђорђе Митић. На исту дужност, Митић је био изабран и 7. 
децембра 1896. (за 1897. годину).
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 Београдске општинске новине, Београд 10. фебруар 1891, 3 (31); 
Београдске општинске новине, Београд 20. новембар 1894, 2; Београдске 
општинске новине, Београд 19. децембар 1896, 1 - 2. 

Мењач и трговац дуваном Ђорђе Митић, са супругом 
Милевом. Београд, на прелазу из 19. у 20. век. 
Фотографија из ауторове породичне колекције. 



 „Ђорђе Митић мењач и дуванџија“ изабран је 31. 
децембра 1899. за заменика одборника Београдске 
општине, са мандатом од две године. Убрзо, 12. фебруара 
1900. године, „Ђ. Митић“ помиње се као одборник 
Београдске општине. За београдског општинског одборника, 
мењача Ђоку Митића, наводи се 7. новембра 1900. године, 
да је био „доброг владања и доброг имовног стања“. Исту 
квалификацију добио је и 1902. године. Одборнички мандат 
му је истекао 31. децембра 1901. године. Ђорђе Митић се, у 
својству одборника, такође помиње 8. јануара 1902. године, 
на састанку општинске управе.158

 
 

Као приложник „Фонду сиромашних ученика и 
ученица савских основних школа и вежбаонице“, Ђорђе 
Митић се помиње 1904. године.159

 
 
Ђорђе Митић био је, 3. новембра 1904. године, члан 

„Оцењивачког суда за изложен српски дуван“. Уз њега су 
чланови овог суда били и друга двојица „бивших дуванџија“, 
Ванђел Тома и С. Тодоровић. Судије су том приликом 
оцењивале српски дуван у присуству Краља Петра I 
Карађорђевића.160

 
 

Београђанин Ђорђе Митић је поседовао и парни 
млин у Убу. Како се може видети из поменутог „Трговинско 
– занатлиског шематизма“, тај млин је дошао у Митићев 
посед 1884. године, а био је његов и 1896/97. Међутим, из 
до сада непубликоване тапије од 1. августа 1900. године, 
можемо сазнати, да је београдски трговац Ђока Митић тог 
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 Београдске општинске новине, Београд 2. фебруар 1900, 2; Београдске 
општинске новине, Београд 12. март 1900, 2; Београдске општинске 
новине, Београд 19. новембар 1900, 2 - 3; Београдске општинске новине, 
Београд 26. новембар 1900, 1; Београдске општинске новине, Београд 14. 
јануар 1902, 1; Београдске општинске новине, Београд 10. фебруар 1902, 
5; Београдске општинске новине, Београд 17. фебруар 1902, 3; Београдске 
општинске новине, Београд 10. март 1902, 3. 
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 Српске новине, Београд 19. фебруар 1904, 158. 
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 Тежак, Илустровани гласник Српског пољопривредног друштва, Београд 
20. децембар 1904. (у даљем тексту: Тежак), 9. 



датума купио „од Радомира – Лаке Нешића, бившег 
мех(анџије) из Уба“ два плаца на чаршији тог места. На тим 
плацевима су били лоцирани „зграда начињена за парни 
млин од чврстог материјала“ и „чардак – магаза зидана“. 
Плацеви су купљени за 1610,50 и за 750 динара. Није 
могуће поуздано утврдити, да ли се ради о поновној 
куповини истог млина, који је краће време био у Нешићевом 
поседу, или је у питању био други млин у Убу. У 
„Трговинским шематизмима“ из 1902/03. и 1910/11. године, 
Ђорђе Митић такође је забележен као власник парног 
млина у Убу.161

 
 
Георгије (Ђорђе) Митић, дуванџија, житељ 

београдски, венчао се 12. октобра 1875. године са 
Милевом, ћерком земунског житеља Алексија Секулића. 
Милева, рођена у Земуну, била је тада стара 21 годину, док 
је Ђорђе имао 28 (дакле, био је рођен око 1847. године). 
Њих двоје су имали више деце: Александра (умро 17. 
фебруара 1878, у узрасту од 1 ½ године), Душана (13. 
децембар 1880 - 22. август 1891), Владислава, Вукосаву 
(12. јануар 1890 - 21. март 1890) и Даницу (умрла у својој 
12. години, 9. августа 1905). Ђорђе је умро у Београду, 22. 
јуна 1913. године. Његова супруга Милева умрла је у 
фебруару 1928. године.162
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 С. Христић 1896/97, 75 (друга пагинација); Тапија Ваљевског 
првостепеног суда од 8. августа 1900. године, број 18991 (документ у 
поседу аутора); Тапија Ваљевског првостепеног суда од 8. августа 1900. 
године, број 18991 (други документ са истим бројем, у поседу аутора); С. 
Христић 1902/03, 18 (додатак). 
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 Општина Земун, Протокол венчаних цркве Светог оца Николаја у 
Земуну (за годину 1875); Општина Стари Град, Саборна црква Светог 
Арханђела Михаила, Протокол рођених 1877 – 1891. године. (у даљем 
тексту: Стари Град, рођени 1877 - 1891), 111 – 112 и др; Историјски архив 
Београда, општина Стари Град, Саборна црква Светог Арханђела 
Михаила, Матична књига умрлих 1877 – 1892. године, инвентарни број 27; 
Општина Стари Град, Саборна црква Светог Арханђела Михаила, 
Протокол умрлих 1905 – 1916. године (у даљем тексту: Стари Град, умрли 
1905 - 1916), 11, 149; Управа Новог гробља у Београду, архивски подаци. 



Владислав Митић, син Ђорђа и Милеве, рођен је у 
Београду, 23. јуна 1884. године. По занимању је био мењач 
новца и трговац. Заједно са својим оцем, водио је радњу у 
Карађорђевој улици, а касније је самостално пословао. За 
трговца Владислава сина Ђорђа Митића наводи се, на 
ванредном састанку управе Београдске општине 17. јуна 
1904. године, да је био „доброг владања и доброг имовног 
стања“. Венчао се 1909. године са Зорком, ћерком 
свештеника Јосифа Грујића из Качфале (Јагодњака) у 
Барањи и Марије рођене Хужвик из Сентандреје. Јосиф је 
био братанац пакрачког епископа и администратора 
Карловачке митрополије, Никанора Грујића. Владислав и 
Зорка су имали ћерку јединицу Надежду (Наду), рођену 
1912. године. Нада се удала за Љубишу Бачка, чиновника 
досељеног из Книна у Београд и са њим добила сина 
Владимира Бачка. Владислав Митић умро је у 
заробљеништву, у логору код града Сливена у Бугарској, 
највероватније 1917. године.163

 
 
Чланови ове београдске фамилије нису ни у каквом 

сродству са појединим другим Митићима, који су живели у 
Београду у другој половини 19. и почетком 20. века (као што 
су Митићи са славом Свети Јован, или фамилија каснијег 
досељеника из Ниша, истакнутог трговца Владе Митића).164

 
 
Наведени београдски Митићи мењачи (и трговци 

дуваном) воде порекло из града Ниша. Одатле је досељен 
Ђорђе - Ђока Митић, вероватно током шездесетих година 
19. века. Старо презиме ове породице било је Балтез. Као 
варијанте њиховог презимена јављали су се и нестали 
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 Подаци добијени од: пок. гђе. Надежде - Наде Бачко рођене Митић (у 
даљем тексту: Н. Бачко), пок. г. Љубише Бачка (у даљем тексту: Љ. Бачко) 
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Град, рођени 1877 – 1891; Београдске општинске новине, Београд 4. јул 
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 Имена свечара, 11, 12. 



облици Балтезовић и Балтезаровић. Данас у Нишу има 
неколико домаћинстава Балтезаревића, који су у сродству 
са београдским мењачима Митићима по мушкој линији. 
Ђорђе се, по свему судећи, прозвао Митић по личном 
имену свог оца, Мите Балтеза.165

 
 
У вртлогу Првог светског рата, многе српске 

породице су изгубиле контакт са појединим својим 
члановима. Преко „Српских новина“, неки од њих су 
покушавали да дођу у везу. Тако је 14. јула 1916. године, 
Зорка Митић (можда супруга Владислава Митића) 
покушавала да пронађе матуранта Стевана 
„Балтазаревића“ из Ниша (сина Сотира Балтезовића).166

 
 
Један од истакнутијих чланова ове нишке породице 

био је трговац Сотир Балтезовић. Он је, између осталог, 
поседовао бакалницу у улици Обилићев Венац у Нишу. Био 
је 1893. године одликован Орденом Таковског крста V 
степена. Сотир Балтезовић се помиње у „Трговинско – 
занатлиском шематизму Краљевине Србије“ из 1896/97. 
године, као власник бакалнице у Нишу, ужарске радње у 
Лесковцу и као трговац житом у том граду. Био је у више 
наврата посланик у Народној скупштини Србије (између 
1897. и 1899, као и 1907. године). Сотир Балтезовић 
поменут је 1910/11. године, као власник „ресторације 
железничке станице“ у Нишу.167
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 Стари Град, умрли 1905 – 1916, 149; Н. Бачко; Љ. Бачко; В. Бачко. 
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 Српске новине, Београд 14. јули 1916, 2; Београдске новине, Београд 
20. јули 1916, 4. 
167

 Шематизам одликованих лица у Краљевини Србији од 1865. до краја 
1894. године, Издање Канцеларије краљевских ордена, Београд 1895, 22; 
С. Христић 1896/97, 319, 322, 359; Славица Тимотијевић, Народна 
скупштина 1858. – 1918, Архив Србије, Сумарни инвентар, Београд 1978, 
245; Олга Поповић – Обрадовић, Каква или колика држава, Огледи, број 
12, Београд 2008, 85; Миомир С. Наумовић, Насеље Стари Монопол, 
прилог урбаној историји Ниша, Нишки зборник, број 11, Ниш мај 1982. (у 
даљем тексту: Наумовић), 141; Шематизам 1910/11, 192. 



Петар Митић – Балтез, „закупац нишке железничке 
ресторације“, помиње се 1910. године, као један од 
оснивача Нишког индустријског пиварског друштва. Он је 
био брат поменутог посланика Сотира Балтезовића. Сотир 
је имао и брата Илију (трговца), чији су синови били Јован 
И. Балтезаревић и Владимир Балтезаревић (помињу се 
1917. године).168

 
 
Христа (Риста) Балтезаревић и његов брат Велимир 

(Веља) Балтезаревић помињу се 11. новембра 1917. 
године. Велимир је у то време био војник Треће градске 
батерије Скопског одреда. Њихова сестра звала се Тимка, а 
била је удата за нишког трговца Владу Живадиновића.169

 
 
Године 1884/85. се у попису власника земљишта у 

Нишу помиње неколико чланова ове породице. Тада су, 
међу нишким домаћинима који су поседовали парцеле, 
били: трговац Васка М. Балтезовић „и браћа“, бакал Никола 
Балтезовић, Никола М. Балтезовић (држао је плац заједно 
са Ставром М. Пекмезановићем) и Манча Емануело Митић - 
Балтез.

170
 

 
Чланови овог рода се помињу у Нишу и у другим 

документима током 19. и почетком 20. века. Тако се међу 
оснивачима Српско – јеврејске трговачке задруге 1889. 
године (погрешно је забележено 1898) помиње нишки 
трговац Стојан Балтезаревић. Један од првих ученика 
Трговинске школе у Нишу 1893/1894. године био је Драги 
Балтезаревић, који је касније постао „веома угледан 
трговац“. У Споменици нишке Саборне цркве из 1894. 
године, као приложници ове цркве наводе се: бакалин 
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 Српске новине, Београд 26. септембар 1910, 212; Београдске новине, 
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 Видосава Стојанчевић, 183 - 184. 



Стојан Балтезаровић, Сотир Балтезовић, Прока 
Балтезаревић и механџија Миле Балтезаревић. Крајем 19. 
или почетком 20. века је Риста Балтезаревић био власник 
кафане „Добрич“ у Нишу.171

 
 
«Балтезови» су једна од старих нишких 

земљопоседничких фамилија. Поред друге литературе у 
којој се помиње ова чињеница, Бранислав Лазић у свом 
делу «Стари вакат» наводи следеће: «Земљопоседници - 
Осим чифлука постојао је још један вид градских поседа 
земље и то махом у непосредној околини града, но било је 
и поседа прилично удаљених. Власници тих поседа уопште 
се нису бавили обрадом земље, већ су је давали у рад 
наполичарима, а годишњи принос су делили. До ових 
поседа градски становници су долазили или наслеђем или 
куповином. Било је старих нишких породица које су 
деценијама и деценијама имале овакве поседе, што је, у 
ствари, била њихова породична баштина. Такве породице 
су, на пример: Узунови, Антологијски, Генини, Ђузини, 
Балтезови и др.»172
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Венчање београдског мењача - трговца Владислава Ђ. Митића 
и Зорке ћерке свештеника Јосифа Грујића (1909. године). 

Фотографија из ауторове породичне колекције. 



Мошић 
 

Аврам Мошић је 1896/97. године био власник 
мењачнице у Кнез Михаиловој улици у Београду. Она је 
била основана 1888. године. Не може се са сигурношћу 
утврдити, да ли је Аврам био потомак Самојила Мошије, 
који се помиње у попису Београда из 1840. године. У 
Мошијином домаћинству била је тада 1 пореска глава.173

 
 
 
Нахмиас 
 

Према „Трговинско – занатлијском шематизму“ из 
1902/03. године, М. Нахмиас је, заједно са С. Русом, 
поседовао мењачницу у Београду. Извесни Нахмиас 
(Nachmias) се помиње 1804. године у Земуну. Он се бавио 
трговином.174

 
 
 
Недовић 
 
 Београдски трговац Алекса Недовић уједно је био и 
мењач новца. Његова мењачница звала се „Код 
Надежде“.175

 
 
 Он је вероватно био идентичан са Алексом 
Недовићем, који се 1864. године, као ученик пете године 
Гимназије београдске, помиње међу претплатицима на 
књигу „Јуначки споменик, пјесне о најновијим турско - 
црногорским бојевима спјеване од великога војводе Мирка 
Петровића“.176
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 У документу, писаном у Београду 20. маја 1875. 
године, наводи се, да „за наплату 34 665 гроша чаршијски 
што Алекса Недовић мењач има положити стецишној маси 
Јована Петровића бившег трговца, а према писму 
Трговачког суда... Управа вароши Београда продаваће 
средством јавне лицитације на дан петог јула непокретно 
имање Алексино, које у Кнез – Мијајловој улици постоји“.177

 
 
 Поменуто Недовићево имање граничило се тада: „с 
лица с Кнез-Мијајловом улицом 11,50 метара; с десне 
стране до плаца Јеврема Грујића, саветника 21,00 метара; 
с леве стране до плаца г. Јозефа Штајнлехнера 24,00 
метара; и са зачеља до плаца масе Пајевића и Јакова 
Крагујевића 11,50 метара“. На Алексином плацу постојале 
су две интабулације.178

 
 
 
Новаковић 
 

Новак Новаковић био је банкарски чиновник, а 
после тога мењач новца. Његов брат Мита Новаковић је 
био секретар Изборног суда на Београдској берзи.179

 
 
 Новак и Мита били су синови Пере Новаковића. Он 
је, заједно са својим братом Сретеном, био ортак Настаса 
Крстића у радњи, која се бавила трговином „пресним 
опанцима, сушеном кожом и платном“. Та радња је 
основана 1883. године. После четворогодишњег рада 
примили су Јована Савића и Радисава Јовановића – 
Ресавца, прво „за момке“, а касније и за ортаке. Међутим, 
ти нови ортаци су се убрзо повукли из посла и основали 
сопствене радње. Настас Крстић, Пера Новаковић и Сретен 
Новаковић поседовали су три куће са великим плацевима у 
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улици Два бела голуба. У попису београдских свечара из 
1895. године помиње се Сретен Новаковић, чија је крсна 
слава Свети Андрија. Он је вероватно идентичан са 
наведеним трговцем Сретеном.180

 
 
 
Одавић 
 

Године 1895, у списку београдских свечара наводе 
се мењачи Риста В. Одавић и Ђорђе Р. Одавић, који су 
славили Светог Стефана. У Београду су 1896/97. биле две 
мењачнице, које су водили чланови ове породице. Обе су 
се налазиле у Кнез Михаиловој улици. Једна је вођена под 
фирмом „Одавић и Леви“ (основана је 1891. године), док се 
друга звала по свом власнику, Ђорђу Р. Одавићу. Риста В. 
Одавић је имао своју мењачницу 1902/03, а помиње се и 
1912. године, у списку „банкара, мењача и продаваца 
срећака Државне класне лутрије“ у Београду. Тада му је 
радња била лоцирана у улици Краља Милана 63, а број 
његовог телефона био је 1060.

181
 

 
 Јован Одавић доселио се у Београд педесетих 
година 19. века. Године 1853. примљен је у болтаџијски 
еснаф. Сматра се, да је још 1852. имао своју радњу у 
Београду. Године 1861. Јован „Одовић“ се наводи као члан 
Еснафа дуванџијског и Еснафа болтаџијског. Тада је 
становао у Варошком кварту. Помиње се и 1862. године, 
као власник кожарске радње у Београду. Радња му је била 
у Главној чаршији (данас улица Краља Петра). Радила је 
све до 1901. године. Око 1870. купио је плац у Кнез 
Михаиловој улици. Ту је сазидао једноспратну кућу „са 
дућанима“. Јован је и 1878. године био и члан дуванџијског 
еснафа, али се није бавио тим послом.182

 

                                                 
180

 Имена свечара, 76; Костић, књ. 2, 119 - 120. 
181

 С. Христић 1896/97, 140 - 141; С. Христић, 1902/03, 106; Адресна књига, 
део III, 147; Имена свечара, 104. 
182

 Костић, књ. 2, 116 – 118; Живети..., књ. 3, 113; Живети..., књ. 4, 259; К. 
Христић, 280; Перуничић, Управа, 433, 461. 



Јован Одавић је био у браку са Јулијаном (девојачко 
презиме Радивојевић), рођеном у Земуну 1834. године. Они 
су имали пет синова и једну ћерку. Најстарији њихов син 
био је Андрија Одавић (1859 - 1894), правник. Он је од оца 
наследио кожарску радњу, коју је после краћег времена 
морао затворити. Јованов и Јулијанин други син био је 
Стеван (1864 - 1885), пешадијски потпоручник. Он је 
погинуо у Српско – бугарском рату. Трећи Јованов син био 
је књижевник Пера Одавић. Као дипломата, односно 
отправник послова, живео је он једно време у Паризу. Био 
је и рентијер, а својевремено и судија Трговачког суда. 
Перина супруга је била из фамилије Мајданац. Они нису 
имали деце, а имовину су завештали Патријаршији. 
Јованов син био је и Риста Одавић (1870 - 1932), професор, 
песник и књижевник. Бавио се такође политиком и 
позоришном режијом, а остао је упамћен и као уредник 
часописа „Нова искра“ и „Дело“. Преводио је песме са 
руског и немачког језика. Средњу и вишу школу учио је у 
Београду, а школовање је завршио у Лајпцигу. Његова 
супруга била је Анђелија, ћерка гвожђарког трговца 
Светозара Јанковића. Риста је, у знак сећања на родитеље, 
основао „Фонд Јована и Јулијане Одавић“, чијом имовином 
је располагала Академија наука. Најмлађи Перин и Ристин 
брат био је Лазар Одавић (1873 - 1917), пешадијски мајор. 
Јованова и Јулијанина ћерка била је Мара, која је умрла као 
дете 1870. године.183

 
 
Родоначелник ове београдске породице, Јован 

Одавић, рођен је 1824. године у Херцеговини. Према једном 
податку, његово место рођења је Луг (Попово Поље), а по 
другом Мостар. Јованов отац звао се Стојан и био је 
трговац стоком.184
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Матица херцеговачких Одавића је у Лугу надомак 
Поповог Поља, северозападно од Требиња. Један огранак 
ове фамилије живи у самом Требињу. По једном предању, 
Одавићи су даљим пореклом из Црне Горе, а по другом из 
Рожата код Дубровника. Раније су се, како се сматра, 
презивали Митриновић. У 17. веку су се доселили у 
Херцеговину. Слава херцеговачких Одавића је такође 
Свети Стефан.185

 
 
Одавића који славе Светог Стефана има и у 

Имотској Крајини у Далмацији. Средином 20. века их је 
највише било у тамошњем селу Небрижевцу (48 особа у 10 
домаћинстава). Преци ове породице су досељени из 
Попова у источној Херцеговини, свакако почетком 18. века. 
Код њихових сродника, Одавића у Црногорцима, 
забележено је да су пореклом „из Зубаца“ (такође у 
источној Херцеговини). Судећи по томе, што Одавићи и 
данас имају своје сроднике и презимењаке у Лугу код 
Поповог Поља, предање о пореклу из те области је свакако 
веродостојније. Сава Одавић помиње се међу домаћинима 
у Небрижевцу 1725. године. Тада је наведено, да је његово 
домаћинство бројало 8 укућана, као и то, да је добило од 
млетачких власти 14 канапа земље. Небрижевачки 
Одавићи помињу се у једном документу из 1799, као и у 
попису тамошњих православних фамилија, састављеном 
1860. године.186

 
 
 
Павловић (Јефта) 
 

Оснивач Београдског кредитног завода, утемељеног 
1870. године, био је Јефта Павловић. Касније је био 
потпредседник управног одбора овог завода. Године 1884. 
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изабран је за члана управног одбора Народне банке. На 
том месту је остао до 1890. године. Био је члан управе 
Београдске берзе, од њеног оснивања, па све до своје 
смрти. Био је општински одборник и судија Београдског 
трговачког суда. Године 1884. изабран је за народног 
посланика.187

 
 
 Јефта (Јевта) М. Павловић је рођен у Смедереву 
1836. године. После завршене основне школе прешао је у 
Београд. Постао је шегрт у великој трговини Николе 
Стефановића. У истој радњи је касније унапређен у калфу, 
а затим у деловођу. После неког времена је постао „путник 
по унутрашњости земље за наплаћивање вересије и 
примање поруџбина“. Након тога, поверено му је 
набављање робе у иностранству и на крају је постао ортак у 
истој фирми. Том приликом, назив фирме је промењен у 
„Никола Стефановић и Павловић“. Године 1863. (по другој, 
мање вероватној информацији - 1869) Јефта Павловић је 
основао засебну радњу, коју је водио под својим именом. 
Првобитно је била у питању мануфактурна радња, а потом 
продавница хартије и канцеларијског материјала. Годинама 
је био једини снабдевач Државне штампарије. Није се 
женио. Јефта Павловић умро је 1896. године. Наследио га 
је брат Ђока Павловић, судија Касационог суда, под 
условом да део имовине (двоспратница у Кнез Михаиловој 
улици број 6) после Ђокине смрти припадне Београдској 
трговачкој омладини.
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Павловић (Михајло) 
 

Један од чланова управе Народне банке био је 
Михајло Павловић. Он је на то место дошао после смрти 
свог ортака Косте Месаровића, 1886. године. Павловић је 
био и председник Српске кредитне банке. Активно је 
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учествовао у раду Главног трговачко – занатлијског одбора. 
После престанка постојања те установе, са друговима је 
основао Српско трговачко удружење и у њему радио. Био је 
члан Напредне странке и посланик у Народној скупштини 
1882. и 1894/96. године. Био је у делегацији, која је 
безуспешно одвраћала краља Александра Обреновића од 
брака са Драгом Машин.189

 
 

Ћир Михајло, како су га звали у Београду, родио се 
у Божурњи, недалеко од Тополе, 1840. године. После 
завршене основне школе, постао је шегрт у трговини, а 
после две године и калфа. Касније је прешао у Београд и 
био калфа у трговини Антонија Пајовића. Тамо је упознао 
Косту Месаровића и уортачио се са њим. Они су 1865. 
године отворили фирму „Месаровић и Павловић“, о којој је 
већ било речи код описа породице Месаровић. Михајло је 
1884. године купио плац између Дубровачке (Краља Петра) 
и Рајићеве улице и ту сазидао зграду. Умро је у 
избеглиштву у Крушевцу 1915. године, где је чувао трезор 
Народне банке.190

 
 
Павловић је имао рођеног брата Ђоку, који је радио 

у његовој фирми. Са супругом Милицом, Михајло је имао 
сина и три ћерке. Михајлове ћерке биле су: Вука, која се 
удала за трговца Драгомира Радуловића, Лепа, удата за 
винарског трговца Илију Јовичића и Зора, супруга 
потпуковника Косте Хорстига. Михајлов син је био Милорад, 
који се родио 1869. године. Он се касније такође прикључио 
породичном послу, као ортак. Милорад је био ожењен са 
ћерком цариника Димитрија Јовановића. Био је 
потпредседник Српског трговачког удружења и председник 
Опште привредне банке. Умро је 1926. године. Оставио је 
четири сина: трговца Мику, чиновника Владу, Воју 
(правника и чиновника Народне банке) и Милана, који је 
такође био чиновник Народне банке. Мика се оженио 
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Марицом, ћерком професора Атанасија Поповића. Влада је 
умро млад. Воја се оженио ћерком министра Летице, са 
којом је имао једног сина. Милан је такође имао једног 
сина.191

 
 
У Божурњи и данас живе Павловићи. Они славе 

Светог архиђакона Стефана, кога слави и београдски 
огранак ове фамилије. Павловићи представљају огранак 
божурњског рода Симића, који слави Светог Стефана. 
Симићи се деле на огранке са презименима: Манојловић, 
Ђорђевић, Вуковић и Павловић. Укупно их је било 30 
домаћинстава, у периоду између два светска рата. Преци 
су им се доселили пре Првог српског устанка „од Бијелог 
Поља - Сјенице“. Сродни су по мушкој линији са 
Благојевићима у Жабарима и Спасићима у Тополи. Према 
предању, када су „Симићи дошли у Божурњу, кмет Савко 
(од Савковића) није им дао да се настане, те... они крену 
натраг и дођу до Лужница (Лепеница). На наваљивање 
осталих сељака, Савко се предомисли, пошаље човека да 
их врати и да им земљиште да подигну куће и да се 
настане“. У Божурњи живе и Павловићи који славе Светог 
Арханђела Михаила. Они представљају огранак рода 
Швабића и нису ни у каквом сродству са својим 
презимењацима, који славе Светог архиђакона Стефана.192

 
 
Поменути Благојевићи у Жабарима у области 

Јасеница, сродници Симића, такође славе Светог Стефана. 
Било их је 15 домаћинстава са презименом Благојевић и 2 
домаћинства са новијим презименом Милованчевић, око 
1920. године. Очували су предање, да им је старо презиме 
било Величковић. Према њиховој породичној традицији, „од 
Сјенице - Бијелог Поља“ доселила су се три брата. Од 
једног су се формирали Спасићи у Тополи, од другог 
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Пиштољевићи у Горовичу (њихов огранак су жабарски 
Благојевићи), а од трећег брата настали су Симићи у 
Божурњи.193

 
 
Пиштољевићи, који живе у Горовичу (Јасеница) 

такође славе Светог архиђакона Стефана и имају предање 
о пореклу „од Сјенице – Бијелог Поља“. Деле се на: 
Петровиће, Михајловиће, Глишиће, Станковиће и 
Величковиће. Било их је укупно 16 домаћинстава, после 
Првог светског рата. Знају за сродство са Пиштољевићима 
у Јунковцу и Благојевићима у Жабарима.194

 
 
У јасеничко насеље Јунковац преци фамилије 

Пиштољевић преселили су се из недалеког Горовича, у 
првој половини 19. века. Деле се на: Антонијевиће, 
Стевиће, Илиће и Михаиловиће (укупно 18 домова). Као и 
други њихови сродници, Пиштољевићи славе Светог 
Стефана.

195
 

 
Спасићи у Тополи славе исту крсну славу, а око 

1920. године била су их 4 домаћинства. Очували су 
традицију о пореклу „од Сјенице – Бијелог Поља“ и 
сродству са Симићима у Божурњи и Благојевићима у 
Жабарима.196

 
 
 

Поповић 
 
 Поповићи су грчког или цинцарског порекла. Потичу 
из околине Катеринија у Егејској Македонији. Најстарији 
познати предак, Захарије био је свештеник (папаз на 
грчком). По његовом звању су потомци добили презиме 
Поповић. Захарије је имао сина, који се такође звао 
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Захарије. Он је био часовничар, а касније и путујући 
трговац. Продавао је часовнике и накит. Из Егејске 
Македоније се доселио прво у Ниш, а затим у Београд. У 
српску престоницу је дошао са својим малолетним 
синовима: Константином, Николом и Ђорђем (Ђоком). 
Највероватније је његов син био и сајџија – кујунџија 
Димитрије З. Поповић.197

 
 
 Константин је изучио часовничарски занат и после 
неколико година, које је провео као калфа, отворио је своју 
часовничарску радионицу. У њој је, поред продаје и 
поправке сатова, продавао и накит. Временом је развио 
посао и постао „дворски лиферант“. Снабдевао је двор 
накитом, орденима, табакерама и другим предметима од 
племенитих метала. Српска железница се снабдевала 
џепним и зидним часовницима у радњи Поповића. Коста З. 
Поповић и Димитрије З. Поповић помињу се 1861. године, 
међу члановима београдског Еснафа сајџијско – 
кујунџијског. Забележено је, да су тада живели у 
„Сављанском кварту“.198

 
 

Прва радња Константина З. Поповића и његове 
браће, која се налазила „на ћошку до Варош - капије“ 
помиње се у Српским новинама из 1869. године. Пре 1866. 
је Константин Поповић купио и кућу сараф – Косте у 
данашњој улици Цара Лазара. Поседовао је и кафану у 
данашњој Душановој улици, која се помиње 1872. године. 
Браћа Поповић су дошла у посед још неких некретнина у 
Београду, међу којима су плацеви и куће у улицама 
Душановој и Краљевића Марка. Ове некретнине су 
уписиване на Константиново име. У каснијем периоду су 
Поповићи такође увећавали свој посед новим некретнинама 
у Београду и ван њега. Сазидали су, између осталих 
објеката, палату „Зора“ у Кнез Михаиловој улици.199

 

                                                 
197

 Костић, књ. 1, 95; Маринковић, Снаје..., 59; Перуничић, Управа, 440. 
198

 Перуничић, Управа, 440; Костић, књ. 1, 96. 
199

 Костић, књ. 1, 95 – 96, 101. 



 Никола Поповић изучио је часовничарски занат код 
свог брата и помагао му је у раду. Био је ожењен Маријом – 
Лалом, ћерком Бесаровића „магазаџије са Саве“, који је 
потицао од сарајевских Бесарића. Никола је, заједно са 
својом супругом, оставио Српској академији наука 302000 
динара. Најмлађи брат, Ђорђе, такође је изучио овај занат 
и почео радити са браћом. Он се, међутим, због неслагања, 
одвојио и отворио посебну радњу. Убрзо је његов посао 
доживео крах, па су му браћа дала положај управника 
млина и имања, које су имали у Нишу. Умро је 1901. године 
у Београду.200

 
 

Александар – Аца, син Николе З. Поповића, био је 
потпредседник Повлашћене извозне банке. Ову дужност је 
он обављао од оснивања банке, 1902. године, па све до 
своје смрти. Његова породица је поседовала велики број 
акција ове банке.201

 
 
 Константин З. Поповић имао је синове Захарија – 
Заку и Николу. Они су у Бечу изучили јувелирско – 
часовничарски занат. По повратку у Београд запослили су 
се у породичној радњи. Никола З. Поповић је имао два сина 
и три ћерке. Његови синови били су Аца, који се школовао у 
Швајцарској и Коста – Коча, који је у Берлину дипломирао 
архитектуру. Николине ћерке су биле: Јулка (удата за др. 
Миту, сина Милана Милићевића), Драга (удата за шабачког 
трговца Живка Лотрића Лазаревића) и Даринка (супруга 
пуковника Михаила Петровића). Аца је по оснивању 
Београдске берзе постао њен потпредседник. Ђорђе З. 
Поповић је имао три сина: Косту, који је отишао у Америку, 
Јована, који је завршио живот у сиротињском дому и Николу 
– Никицу, који је после бурног живота такође завршио у 
Америци. Никола је био ожењен ћерком полицијског 
комесара Милана Таталовића, са којом је имао сина и ћерку 
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Живку – Велику. Када је отишао из земље оставио је жену и 
децу. Живка се удала за генерала Димитријевића.202

 
 
 Син Константина З. Поповића, Зака, био је ожењен 
ћерком трговца Николе Крсмановића. Они су имали сина 
Живка, званог Шваба, који је постао адвокат, као и ћерке 
Јелену (супругу инжењера Васе Ристића), Ану (удату за 
Васиног брата, инжењера Андрију) и Марену, која се није 
удавала. Закин брат Никола се оженио Наталијом, ћерком 
адвоката Марка Стојановића, а брат од стрица Аца (син 
Николе З. Поповића) Ружом, ћерком генерала Стевана 
Здравковића. Аца је имао синове Николу (1905 - 1993), који 
је био дипломата и Кочу Поповића (1908 - 1992), начелника 
генералштаба и министра из времена комунистичке власти. 
Ацине ћерке су биле: Мара, супруга Стеве Ђ. Вуча, Лела, 
удата за рођака Николе Пашића, Вера, супруга Војислава 
Полићевићева, Ксенија (жена унука Николе Христића) и 
Татјана, која је била удата за Војимира Поповића, шефа 
Привилеговане аграрне банке.203

 
 
 
Русо 
 

Међу најстаријом генерацијом београдских банкара, 
заједно са Јанаћем Куманудијем, Бранислав Нушић помиње 
„Јусу Руса“. Београдски „банкер“ Давид С. Русо је 1869. 
године био оптужен за превару. Он је, између осталог, 
пословао са Менахајимом Аврамом Русом, банкарем из 
Беча. Изнад Саборне цркве, негде на простору данашње 
школе „Краљ Петар“ налазила се стара радња сарафа 
Русоа. У каснијем периоду се у Београду такође јављају 
банкари, односно мењачи са истим презименом. Године 
1896/97. у забележене су мењачница Израела И. Русоа у 
Кнез Михаиловој улици (основана 1880) и мењачка радња 
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„Русо и Ешкенази“ у Цариградској улици. У „Трговинско – 
занатлијском шематизму“ из 1902/03. године помињу се 
београдске мењачнице: „М. М. Русо“, „Русо и Ешкенези“, 
као и „С. Русо и М. Нахмиас“. Попис „банкара, мењача и 
продаваца срећака Државне класне лутрије“ из 1912. 
доноси податке о Израелу Ј. Русоу и Јакову Русоу. Они су 
имали радње, које су се налазиле у Кнез Михајловој 30 
(Израел) и истој улици број 5 (Јаков). Телефони, које су 
тада поседовали, имали су бројеве 418 и 380. Носилаца 
овог презимена је било релативно много у Београду 1912. 
године. Они су тада живели, или имали локале на 23 
различите адресе.204

 
 

Већи број носилаца овог презимена помиње се 
четрдесетих и педесетих година 19. века у Београду у 
различитим документима. Нисим Јаков Русо, члан једне од 
„јеврејских компанија“ у Београду, помиње се у једном 
документу из 1842. године. Неколико Русоа помиње се 
1850. годне у списку јеврејских трговаца у овом граду: Мосе 
Аврам Русо, Давид Бенјамин Русо, Јосеф Аврам Русо, 
Хаим Јуда Русо и Аврам Озер Русо. Исте године се у 
једном другом документу помињу београдски Јевреји Јаков 
„Руса“ и Давид Ј. „Руса“. Године 1861. Тома „Рус“, житељ 
београдског кварта Дорћола, био је члан „Еснафа 
папуџијско – чизмарског“. Више носилаца овог презимена 
наводи се 1861. године међу члановима „Еснафа 
болтаџијског Јевреја“ у Београду. У питању су били: Хаим 
Русо, Моша А. Русо, Озер А. Русо, Аврам О. Русо, Хаим М. 
Русо и Јозеф А. Русо. Године 1865. београдски трговац 
Јахиел Б. Русо био је закупац „једног дућана више Зерека“, 
заједно са Петром Миливојевићем и Милованом Ј. 
Обрадовићем. Из каснијег периода су такође очувани 
бројни помени београдске породице Русо у документима.205
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 Јаков Русо је 1837. године био „кмет јеврејски“ у 
Београду (старешина београдске јеврејске заједнице). 
Њему је 19. фебруара те године издата потврда, да је 
платио Митровски порез. Године 1840, у попису Београда 
помињу се три носиоца овог презимена: Самоил Авр(ам) 
Русо, Јаков Д. Русо (свакако идентичан са поменутим 
„кметом“) и Хаим М. Русо. Како је забележено у наведеном 
попису, Хаим је „оћоравио, остарио и полудио“, па због тога 
није плаћао порез. У списку Јевреја турских поданика“ у 
Београду, који датира из 1855. године, помиње се трговац 
Давид Русо. Он је био рођен у Београду. Јахиел Б. Русо био 
је председник Јеврејске црквене општине. Као њен тутор 
Јахиел се помиње у документима из 1865. године. Његова 
супруга Нети скинула је 1885. године интабулацију са своје 
радње у Дубровачкој улици број 5. После Јахиелове смрти 
1903. године, његова удовица је због лошег материјалног 
стања морала продати имање у Дубровачкој улици број 38. 
На основу расположивих података не може се успоставити 
поуздана веза између члановима породице Русо, који се 
помињу у старијим пописима и другим документима, са 
њиховим презимењацима поменутим 1912. године.206

 
 

Међу избеглицама, које су 1807. године прешле из 
Београда у Земун, помињу се: трговац Менахем Русо, 
Аврам Русо и Рафаило Русо, заједно са својом супругом и 
четири детета. Сви они су се убрзо вратили у Београд, али 
се у Земуну недуго после тога поново јавља Менахем као 
избеглица. Мататија Русо је, заједно са женом и троје деце, 
био међу београдским избеглицама у Земуну 1808. године. 
Београдски трговци, браћа Мататја и Менахем Русо 
(Gebrüder Mattatja und Menachem Russo), заједно са своје 
две жене и двоје деце, тражили су од власти 1809. године, 
да трајно остану у Земуну. У попису „арачких глава“ 
(пореских обвезника) у Београду 1826. године, помињу се 
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следећи Јевреји: Бинво Русо, Мусиј Русо, Јуда „Рус“, 
Мататја Давид „Рус“ и Мусиј „Рус“.207
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Прва београдска основна школа са читалиштем (лево) и 
хотел „Код јелена“ са Илирском касином, у данашњој 

улици Краља Петра у Београду. 
Фотографија Анастаса Јовановића (1865. године). 



Савчић 
 
 Милош Савчић рођен је у Свилајнцу 26. јула 1865. 
године. Отац му се звао Тодор, а мајка Јелена. Савчићи 
славе Светог Николу. У родном месту завршио је 
четвороразредну гимназију. У Београду је 1885. завршио 
реалку, а године 1889. Високу техничку школу у Минхену. У 
том немачком граду провео је још две године као чиновник 
државних железница. По повратку у Београд ступио је у 
службу градске општине. Године 1893. основао је своју 
инжењерско – архитектонску канцеларију заједно са 
Гашпаром Бекером, пошто је добио од оца 6000 динара, од 
брата 7000, као и извесну суму на меницу од стрица. Посао 
му је добро ишао, тако да је стекао велики капитал. Између 
осталог, пројектовао је кланицу и изградио канал – тунел од 
угла Босанске и Балканске улице до улице Кнеза Павла. 
Године 1901. купио је велику државну шуму „Тара“ и 
направио прву парну стругару у Србији, која је била 
лоцирана у Београду. Изградњу пруге Ниш – Књажевац 
започео је 1911. године, а до почетка Првог светског рата 
завршио је око 90% радова на њој. Године 1911. постао је и 
технички директор „Друштва за техничка предузећа“. Био је 
потпредседник „Сартида“, основаног 1913. године у 
Смедереву. Са синовима и зетом касније је основао 
техничко предузеће „Лабор“.208

 
 

Савчић је изабран 1899. године за члана управе 
Прометне банке. Пре тога је купио велики број њених 
акција. Године 1903. изабран је за потпредседника ове 
банке, а 1916. за председника. На том месту остао је до 
смрти. У управу Врачарске штедионице ушао је 1904. 
године. Био је међу оснивачима Првог српског друштва за 
осигурање – Србија, које је 1905. године дошло под управу 
Прометне банке. Према подацима из 1912. године, Милош 
Савчић је живео у Поп Лукиној улици број 1.209
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 Милош Савчић био је народни посланик 1905 – 
1911. и 1923. године, а 1908 - 1909. министар грађевина. 
Као директор Државних железница помиње се 1920 – 1921. 
године. Председник Београдске општине постао је 1929 - 
1930. године. У то време се оснивају Општинска 
штедионица и електрична централа.210

 
 

Био је ожењен Катинком (девојачко презиме Леве), 
рођеном у Минхену 1874. године. Имали су синове: 
архитекте Миленка и Светозара (рођеног 1903), инжењере 
Љубишу и Владету (рођеног 1899. године), као и ћерку 
Јелицу, удату за грађевинског инжењера Александра 
(Радисављева) Ацовића. Светозар је био ожењен Вером 
Нушић, рођеном 1920. године у Ћуприји, са којом је имао 
сина Милоша (рођеног 1938) и ћерку Јордану (рођену 1941). 
Милош Савчић је умро у Београду 11. марта 1941. 
године.211

 
 
 
Сарафана 
 

Међу београдским житељима пописана је 1912. 
године и удовица Марија Сарафана. Она је тада живела у 
Мутаповој улици број 13. Њено презиме је, по свему 
судећи, формирано од термина „сараф“. У питању је 
турцизам, са значењем „мењач новца“. Неко од предака ове 
породице се, судећи по Маријином презимену, бавио 
мењачким послом. Није познато, међутим, да ли је ту своју 
делатност обављао у Београду, или у месту порекла.212
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Сарафкостић 
 

Ова породица представља потомство Косте, који је 
по занимању био сараф (мењач новца). Он се, поред свог 
основног занимања, бавио и трговином, а забележено је и 
да је „давао... новац на зајам сигурним људима“. Био је 
знаменита личност у Београду свога времена. Сараф Коста 
је био родом из Прокупља. За њега је Сретен Л. Поповић 
1878. године забележио: „И добри и благи поч(ивши) Сараф 
Коста родом је из Прокопља, па не знам зашто га држаху 
овде, да је Грк, Бугарин, шта ли?!“213

 
 

Документи сведоче, да је његово крштено име било 
Константин Стојановић. Под тим именом јавља се 5. 
јануара 1842. године, као кум на крштењу Јована, сина 
Томе Ванлије и Марије (у питању је каснији пуковник Јован 
Ванлић). „Софија Сараф Костина“ помиње се 8. новембра 
1846. године, као кума на крштењу Јовановог брата 
Михаила. Сараф Коста био је идентичан са Костом 
Стојановићем, који се као „драгоман (тумач, преводилац - 
А.Б.) попечателства Иностраниј дела“ помиње у попису 
Београда из 1840. године. Средином 1846. године Сараф 
Коста је убијен, када се једне вечери сам на коњу враћао из 
Смедерева, где је био послом. Његово тело нађено је 
„покрај Дунава“, између Смедерева и Гроцке, а потом је 
спроведена истрага. Костина удовица се звала Ана 
Стојановић Сараф. Тутори његове имовине били су: Хаџи 
Тома, Панта Каснар и Коста Д. Пешика.214
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Сачуван је „Списак добара почившег Косте 
Стојановића Сарафа“, писан 7. септембра 1846. године. Из 
тог списка може се видети, да је Коста имао више кућа и 
„дућана“ у Београду. Неке од његових некретнина налазиле 
су се на Главној чаршији, у Сава Мали, на Савској пијаци, 
„до Лимана“ и код Видин капије. Живео је у кући, која је 
била „на углу Дубровачке (данас Краља Петра – А.Б) и до 
улице Николе Спасића“. Поседовао је и кафану, која се 
1864. године помиње као „изгорела“. По Сараф Кости се у 
његово време, а и касније, улица Цара Лазара звала Сараф 
Костина, односно Сараф Костин сокак. Овај назив улица је 
носила од 1835, па све до 1872. године.215

 
 

 Син Сараф Косте био је Стојан Сарафкостић, који је 
презиме добио по очевом имену и надимку (занимању). У 
време очеве смрти, 1846. године, Стојан је био канцелиста 
Министарства иностраних дела. Сарафкостић се помиње 8. 
марта 1860. године, међу члановима „Дружства србског 
позоришта у Београду“. Исте године забележен је као 
„канцел(иста) књаж(евске) канцеларије“. Године 1863, 
Управа вароши Београда је путем јавне лицитације продала 
„три дућана г. Стојана Сараф – Костића, канцелисте у 
министарству инострани(х) дела на чаршији лежећа“. 
Купила их је Београдска општина за 1402 цесарска дуката. 
Као узрок продаје наводе се Стојанови „разни дугови“. 
Према једном извору, Сараф Коста је имао сина Ђорђа, 
који је био телеграфиста, као и четири ћерке. Једна од њих, 
Дада, била је удата за трговаца Миловановића, друга за 
Михаила Барловца, трећа, која се звала Јелена, за 
Димитрија Јоксића (двороуправитеља краља Милана), а 
четврта за посланика „на страни“ Милана Богићевића. У 
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том извору не помиње се Костин син Стојан. Можда је он 
грешком забележен као „Ђорђе“.216

  
 
 
Спасић 
 

Алекса Спасић био је један од главних поборника 
оснивања Народне банке Србије и њен први гувернер. У 
једном периоду, био је и министар финансија. Алекса је 
предавао економију на Великој школи у Београду и писао 
књиге из области економије.217

 
 
 Рођен је у Смедереву, око 1840. године. Завршио је 
економски факултет у Немачкој. По повратку у Србију, 
постао је ортак и главни саветник у фирми свог брата Тасе. 
Алекса је био и финансијски саветник ћерке Мише 
Анастасијевића. У каснијем периоду Спасић се оженио са 
Ружом, Анасатсијевићевом ћерком. Они су се венчали 
након смрти њеног првог мужа, грофа и велепоседника из 
Баната, Петра Чарнојевића. Алекса и Ружа нису имали 
деце. У једном периоду живели су на Брионима, у вили коју 
су купили. Када је Ружа умрла, сахранио је у манастиру 
Крушедол и настанио се у својој кући у београдској Кнез 
Михаиловој улици. Спасић је умро у дубокој старости, за 
време Првог светског рата. Кућу је оставио у добротворне 
сврхе.218

 
 

Као што је поменуто, Алекса је имао рођеног брата 
Тасу Спасића. Он је, заједно са својим ортаком Николом 
Рашићем, у Смедереву отворио фирму Спасић и Рашић. 
Имали су мешовиту радњу у том граду, а такође су се 
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бавили узгојем и извозом свиња. Највећи део њиховог 
извоза ишао је преко Ковина, који се тада налазио на 
територији Хабсбуршке монархије.

219
 

 
Године 1850, преместили су седиште своје фирме у 

Београд. У некадашњој Дубровачкој улици (данас Краља 
Петра), у једном делу Крстине механе, отворили су 
мануфактурну радњу на велико. Трговац Таса Спасић, у 
једном документу из 1875. године, помиње се као редовни 
члан Трговачког суда у Београду. Око 1880. године, Спасић 
и Рашић купили су празан плац у Кнез Михаиловој улици, 
на коме су сазидали „лепу једноспратницу са дућанима у 
приземљу и становима само за себе на спрату“. Трговали 
су првенствено тканинама. Таса се није никада женио.220

 
 
Алексин и Тасин отац био је Никола – Николча 

Спасић. Он је био рођен око 1808. године. У почетку је био 
пекар – фурунџија. Касније се обогатио и постао је кмет 
(општински одборник) Смедерева. Године 1863. 
забележено је, да је „као кмет“ имао месечну плату у 
висини од 21 талира. Исте године, пописано је Николчино 
домаћинство. У њему су, поред домаћина, живели: његова 
супруга Аница (тада је била стара 45 година), син Алекса 
ученик (23 године) и ћерка Стана (13 година). Имали су 
„кућу од слабог материјала у вредности 600 дуката“.221

 
 
 
Стаменковић 
 

Браћа Стаменковић наводе се 1912. године међу 
„банкарима, мењачима и продавцима срећака Државне 
класне лутрије“ у Београду. Радња им је била лоцирана у 
улици Краља Петра 9. Број њиховог телефонског апарата 
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био је те године 691. У Београду су тада живеле и друге 
породице са презименом Стаменковић. Није познато, које 
од њих су биле у сродству са поменутом браћом.222

 
 
 
Стефановић 
 

Међу београдским домаћинима 1895. године био је 
пописан и мењач Богић Стефановић. Његова крсна слава је 
била Свети Јован. У Београду су тада живели и 
Стефановићи са другим крсним славама, који углавном 
нису били у сродству са наведеним мењачем. Богић 
Стефановић се као мењач помиње и у „Трговинско – 
занатлијском шематизму“ из 1896/97. године. Његова 
радња била је основана 1882. године, а налазила се у 
улици Краља Милана. У поменутом шематизму се наводи и 
мењачница Светозара Стефановића, која се налазила на 
београдској железничкој станици. Није познато, да ли су 
Богић и Светозар били сродници. Њих двојица се као 
мењачи новца помињу и 1902/03. године.223

 
 
 
Стојановић 
 
 Марко Стојановић био је члан Управног одбора 
Народне банке Србије, крајем 19, односно почетком 20. 
века. Исту функцију је обављао и нешто касније, према 
подацима од 1. маја 1916. године.
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Адвокат Марко Стојановић купио је од породице 

Кумануди кућу на Великим степеницама у Београду, између 
некадашњег хотела „Национал“ и Поштанско – царинског 
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одељка. У питању је била „европски озидана кућа на спрат“, 
у којој се раније налазила пекарска радња Куманудија.225

 
 
 
Стојчевић 
 
 Молбу за отварање залагаонице („заложнице“) 
поднео је 17. септембра 1868. године у Београду Јован 
Стојчевић, „сараф овдашњи“.226

 
 
 
Тома 
 

Ванђел Тома је 1896/97. године забележен као 
власник мењачнице „на Сави“ у Београду. Његова мењачка 
радња је била основана 1884. године. Тома се помиње и 
1902/03. године међу мењачима новца.227

 
 
 Имао је дуванџиницу на Сави, која се налазила 
поред самог некадашњег хотела „Крагујевац“ (у 
Карађорђевој улици). Увозио је дуван из Егејске Македоније 
и био је у вези са произвођачима. Почетком рада 
Монополске управе био је њен експерт. Дао је Ђорђу Х. 
Пашони велику позајмицу за зидање хотела „Булевар“ 
(данашњи биоскоп „Балкан“), који је касније и откупио. 
Ванђел Тома је имао новчану обавезу према Пашони, све 
до његове смрти.228

 
 

Ванђел Тома био је, према подацима од 3. 
новембра 1904. године, члан „Оцењивачког суда за изложен 
српски дуван“. Уз њега су чланови овог суда били и друга 
двојица „бивших дуванџија“, Ђорђе Митић и С. Тодоровић. 
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Том приликом судије су оцењивале српски дуван у 
присуству Краља Петра I Карађорђевића.229

 
 
 Рођен је у Алистратији, код Сера (Сереза) у Егејској 
Македонији. Према једном извору, година његовог рођења 
била је 1830, а по другом 1834. Пореклом је био Цинцарин. 
У Београд се доселио 1862. или 1864. године. Учествовао је 
као тобџија у српско – турским ратовима 1875 – 1878. 
године. Није се женио. Умро је у Ројчу у Штајерској, 9. јула 
1906. године.230

 
 

Тестаментом је Ванђел Тома оставио 12000 динара 
за подизање споменика на Чукур - чесми у Београду, а 1000 
динара у злату српској цркви Светог Саве у Солуну. По 
Томиној жељи је од прихода његовог хотела „Булевар“ 
образован „Фонд Ванђела Томе“. Од тих средстава су 
образовани „у правцу трговачком, занатлијском и 
индустријском“ младићи српске и грчке народности из 
Старе Србије (Македоније). Овим фондом је руководило 
Српско трговачко удружење.231

 
 
 
Ћеловић 
 

Лука Ћеловић родио се 1854. године у 
Придворцима код Требиња. Основну школу је похађао у 
родном месту. Касније га је отац послао у Бања Луку, код 
једног свог пријатеља. Године 1871. прешао је у Брчко, код 
стрица. Тамо је завршио четврти разред основне школе. 
Наредне године је прешао у Београд, код свог земљака, 
архимандрита манастира Дужи, Нићифора Дучића. Он је 
Луки помогао, да се запосли као шегрт у „галантеријско – 
помодној радњи“ Петра Радосављевића и Мите 
Игњачевића. Када је 1875. године почео Босанско - 
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херцеговачки устанак (Невесињска пушка), Ћеловић је 
отишао у Босну са добровољцима пуковника Ђоке 
Влајковића. Касније је наставио да се бори са 
добровољцима против Турака, све до краја рата, 1878. 
године.232

 
 
Када се вратио у Београд, запослио се у 

магазаџијској радњи „Браћа Крсмановић и Паранос“. 
Ћеловић је 1880. године отворио своју самосталну радњу, у 
локалу на почетку улице Краљевића Марка (у броју 1). 
Касније је купио тај локал, као и два суседна мала плаца. Ту 
је сазидао двоспратну зграду, у којој је становао до краја 
живота. Трговао је са променљивим успехом. Ипак, у 
каснијем периоду је успео да заради знатну своту, не само 
од акција Београдске задруге, већ и сарадњом у трговини 
са Симом, сином Ристе Параноса. После Првог светског 
рата, купио је и земљиште између улица: Карађорђеве, 
Загребачке и Босанске и ту сазидао низ четвороспратница. 
Трговац Лука Ћеловић је, како забележено 1907. године, 
био власник брода „Требиње“, направљеног у Београду.233

 
 
Члан управног одбора Београдске задруге за 

међусобно помагање и штедњу био је од 1883, а 
председник управног одбора задруге постао је 1897. 
године. Остао је на том месту до краја живота. Он је 
куповао велики број акција те задруге. Њихова вредност је 
стално скакала, тако да је ова трансакција постала главни 
извор његовог богатства. За члана управе Народне банке 
Лука Ћеловић је изабран 1912. године.234

 
 
Био је велики добротвор београдског Универзитета 

и Академског певачког друштва „Обилић“, коме је приложио 
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100000 динара у државним обвезницама. Године 1928. 
изабран је за почасног члана управе тог друштва. Основао 
је „Задужбину за просветне сврхе Универзитета“ и за њу 
приложио милион динара у државним обвезницама. Године 
1929. приложио је овој задужбини још 100000 динара, 
такође у обвезницама. Сазидао је и основну школу у свом 
родном месту. Био је члан добротвор Српског географског 
друштва и Друштва Светог Саве. Умро је у Београду 1929. 
године. Није се женио. Сву своју имовину је оставио у 
наследство „Задужбини Луке Ћеловића Требињца“.235

 
 
Херцеговачки Ћеловићи живе у: Придворици, 

Дужима и Засаду код Требиња. Предак им је досељен у 
првој половини 18. века „из Далмације“. По свему судећи, 
био је пореклом из Рисна у Боки Которској. Та област се 
раније рачунала као део Далмације. Он је дошао као 
бегунац и склонио се у манастир Дужи код Требиња. Тамо 
је радио као слуга. У тамошњем селу Дужи се „оженио и 
окућио“. Ћеловићи су најстарија породица, која данас живи 
у том селу. Један од потомака овог досељеника прешао у је 
у недалеке Придворце и населио се средином 19. века „на 
Хаџиасановића земљу“. Највероватније је у питању био 
отац Луке Ћеловића, пошто се Лука родио 1854. године у 
Придворцима. Један огранак фамилије Ћеловић, крајем 19. 
века прешао је из Придвораца у оближњи Засад. У 
Придворцима су почетком 20. века биле 3 куће Ћеловића, а 
у Дужима 1 домаћинство. Поред Београда, имају 
исељенике и у Јагодини. Крсна слава ове породице је 
Свети архиђакон Стефан. У околини Требиња живе и 
Ћеловићи исламске вероисповести. По Хусејину Ћеловићу 
је у том крају названа шума Хусеинов До. Он је имао у 
поседу само тај потес, „а никада није имао својих кметова“. 
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Ови Ћеловићи свакако представљају огранак истоимене 
православне породице.236

 
 
У Боки Которској такође има Ћеловића. Преци 

рисанских Ћеловића су се доселили, наводно „у 14. веку“(!), 
из околине Требиња. Наведено време њиховог 
досељавања свакако није тачно. Била су их 4 домаћинства 
у Рисну почетком 20. века. Неколико Ћеловића из тог места 
носило је титулу сердара. Они се помињу у народним 
песмама. У Каменаре је један огранак ове породице прешао 
из недалеког Рисна 1880. године. Бокешки Ћеловићи славе 
Светог Јована Крститеља. Стари Ћеловићи се помињу и у 
Будви.237

 
 
 
Фарки 
 

Давид Ј. Фарки имао је мењачницу у Кнез 
Михаиловој улици у Београду, како сведочи „Трговинско – 
занатлиски шематизам“ из 1896/97. године. Она је била 
основана 1864. године. Моша Ј. Фарки је 1896/97. 
поседовао мењачницу у београдској Кнез Михаиловој 
улици. Његова мењачка радња била је основана 1878. 
године. Давид Ј. Фарки наводи се међу београдским 
мењачима новца и 1902/03. године. У литератури је 
забележен Моша Фарки као „сараф на Сави“.238

 
 

 Београђанин Јосеф Фарки рођен је у Земуну, 24. 
априла 1877. године. Студирао је у Бечу, на Техничкој 
високој школи, током 1903. године.239
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 Рубин Фарки је 1860. године био један од кметова 
(старешина) јеврејске заједнице у Београду. Међу 
члановима Јеврејског болтаџијског еснафа у Београду 
помињу се 1861. године: Аврам М. Фарки, Рубен Исак 
Фарки, Јозеф Исак Фарки и Јаков Исак Фарки. Због забране 
досељавања Јевреја из Турске, тражено је протеривање из 
Београда „дошљака“ Исака Фаркија 1863. године.240

 
 

У документима се у Београду помињу и носиоци 
сличних презимена. Свакако су у питању варијанте 
презимена Фарки. Тако се у попису Београда из 1840. 
године помињу два домаћина са презименом Фархи. У 
питању су били Исак Фархи и Мусе Фархи, пописани под 
редним бројевима 411 и 434. У Исаковом домаћинству 
пописана је 1 пореска глава. У Мусином дому сам домаћин 
није плаћао порез, зато што је био „просут и остарио“. 
Међутим, његов син Рубен Фархи плаћао је 1840. године 
порез. Године 1850. се у Београду помиње Јеврејин Јозеф 
Фарка, који је поседовао радњу. У списку београдских 
јеврејских трговаца помињу се исте године Аврам Фархи 
(заједно са својим ортаком Јаковом Мосе Коеном), као и 
Реубен Исак Фархи са својом браћом. Почетком 20. века 
продао је Милорад Терзибашић своју породичну кућу „на 
Калемегдану“ др. Фаркићу, који је у њој отворио 
хидротерапијски завод.241

 
 
 
Халфон 
 

Давид Халфон помиње се као сараф (мењач новца) 
у Београду 1849. године. Исак Халфон основао је 
мењачницу у Београду 1852. године. Она се налазила у 
Кнез Михаиловој улици, како сведочи „Трговинско 
занатлиски шематизам“ из 1896/97. године. Браћа Д. 
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Халфон забележена су 1902/03. године као власници 
мењачнице.242

 
 
 Године 1850, у списку јеврејских трговаца у 
Београду, јавља се Семуел Халфон. Он је тада био пописан 
заједно са својим ортацима, Јаковом Меиром Коеном и 
Челибоном Зузијем.243

 
 
 
Христић 
 

Филип Христић је у периоду од 1885. до 1887. био 
гувернер Народне банке Србије. Године 1895, међу 
београдским свечарима, забележен је као „бивши гувернер 
Народне банке“. Његова крсна слава била је Свети Никола. 
С обзиром на чињеницу, да његов рођени брат и браћа од 
стрица славе Светог Арханђела Михаила, Филип је 
највероватније променио крсну славу. Узрок ове промене 
можда лежи у његовој породичној ситуацији у младости, о 
чему ће даље бити више речи.244

 
 

Филип је рођен у Београду, 1819. године. Пошто је 
рано остао без оца, усинио га је митрополит Мелентије. Он 
је Филипа препоручио кнегињи Љубици, која га је 
„прихатила као дружбеника својим синовима, бег – Милану 
и бег – Михаилу“. О њему су касније бринули и кнез Милош 
и нови митрополит Петар Јовановић. Христић је завршио 
лицеј и потом ступио у државну службу. Касније је уписао 
Војну академију, а по њеном укидању је постао писар. У 
Паризу је завршио права и докторирао 1848. године. У 
Касационом суду почео је радити 1856. Од 1857, са 
прекидима, био је члан Државног савета. Филип је 1860. 
године био први „кабинетски секретар“ у кнежевском двору. 
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Године 1860/61. био је председник владе Кнежевине 
Србије. Године 1867. обављао је функцију „совјетника“. У то 
време је забележено, да је поседовао један од већих 
винограда у београдском атару (према тадашњим 
мерилима, површине 21 мотике), док је 1864. године 
поменута његова кућа између Зеленог Венца и Теразијске 
чесме. За кнеза Михаила и краља Милана је обављао 
различите дипломатске акције. Филип Христић је умро 
јануара 1905. године, у Ментону на француској ривијери.245

 
 
Имао је више синова и кћери, међу којима и Милана 

Ф. Христића. Милан је био у браку са Гркињом Артемизом, 
са којом је имао две ћерке и сина. Међутим, брак им је 
разорио краљ Милан. Христић се тада по други пут оженио 
и отишао на имање своје супруге, пољске племкиње. Син 
Милана Ф. Христића звао се Филип, а звали су га Пипа. Он 
се касније иселио у Енглеску.246

 
 
Филип Христић (старији) имао је брата Саву 

Христића и сестру, удату за Џангу (имала је ћерку Кају). 
Сава Р. Христић помиње се 1895. године као бакалин. 
Славио је Светог Арханђела Михаила. Сава Р. Христић је 
касније имао своју мењачницу у Београду 1902/03, како 
сведочи „Трговинско – занатлијски шематизам“ из те 
године.247

 
 
Филипов и Савин отац и родоначелник Христића 

био је буљубаша из времена Првог српског устанка, 
Христифор – Христа (Риста) Ђорђевић. Остао је упамћен 
као истакнути борац против турске окупације. Христа је био 
родом из Самокова у Бугарској. Пошто је „материјално 
пострадао“ 1813. године, Христа се почео бавити 
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абаџијским занатом. Отворио је малу радњу на Зереку 
(данас део улице Краља Петра на дунавској падини). Са 
Христом се из Самокова доселио и његов рођени брат 
Величко, од кога су се формирали београдски Величковићи. 
Они славе Светог Арханђела Михаила.248

 
 

 
Цукић 
 

Коста Цукић био је истакнути економиста и 
политичар. Био је министар финансија између 1861. и 1868. 
године. У једном периоду је обављао функцију министра 
просвете. Заслужан је за ковање првог српског модерног 
новца, као и за оснивање Управе фондова, прве банкарске 
институције у Србији (1862. године). Био је писац првог 
уџбеника из политичке економије на српском језику, који се 
звао „Државна економија“.249

 
 
 Цукић је извршио реформу гимназије, а Лицеј је 
трансформисао у Велику школу. Имао је пресудну улогу у 
оснивању Српског ученог друштва, односно гашењу 
Друштва српске словесности.

250
 

 
Године 1852/53, био је секретар министарства 

правосуђа, а 1854. један од директора у министарству 
правосуђа и просвете. Године 1857. забележен је као 
начелник у министарству иностраних послова. Вреди 
поменути, да је Коста Цукић 1860. године наведен као 
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претплатник на једну од књига Вука Караџића. Тада је био 
„комесар сталне Дунавске комисије“.251

 
 
Коста Цукић је рођен у Карановцу, данашњем 

Краљеву, 13. априла (по старом календару) 1826. године. 
Коста је завршио основну школу у Карановцу и Крушевцу, а 
нижу гимназију у Крагујевцу. Образовање је наставио у 
Бечу, где је завршио вишу гимназију. У Хајделбергу је 
студирао филозофију и политичке науке. Ту је стекао и 
титулу доктора филозофије. По повратку у Србију, 1848. 
године, постао је професор на Лицеју. Коста Цукић је умро у 
Бечу, 5. марта 1879. године по старом календару. 
Сахрањен је у Београду.

252
 

 
Цукићев отац је био Петар Лазаревић - Цукић, а 

мајка му је била Ана, ћерка Петра Николајевића Молера, 
истакнутог војводе Првог српског устанка. Презиме Цукић 
прихватио је Петар, зато што је био посинак Павла Цукића, 
војводе из времена Првог и Другог српског устанка и члана 
Совјета. Старо Петрово презиме је било Лазаревић.253

 
 
Петар Лазаревић – Цукић рођен је 1802. године. 

Подофицир („унтер - официр“) постао је 1820. Капетан 
Нахије пожешке био је од 1823, а Нахије крушевачке 1825. 
године. Београдски „полиц - мајстер“ био је од 1828. Поред 
тога, 1830. године је обављао је функцију управника 
вароши Београда. Тада је, по заповести кнеза Милоша 
Обреновића, подигао звона на звоник старе Саборне цркве 
у Београду, која је била од дрвне грађе. Лазаревић – Цукић 
је постао капетан аудитор 1831, а 1832. капетан Капетаније 
тамнавске. Убрзо потом је постављен за капетана 
Капетаније подибарске. Старешина Новопазарски постао је 
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1833, а начелник Округа крушевачког 1840/1841. године. 
Пуковник - кавалериста Петар је био од 1840/42. године. 
Обављао је и функцију члана Државног савета. Умро је у 
Београду 1849. године. Поседовао је кућу „на пијаци“ у 
српској престоници.254

 
 

 
Шапчанин – видети Марковић – Шапчанин 
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SUMMARY 
 
 

Terms “banker”, “money changer” and “saraf” were 
often overlapping in literature and documents concerning 
Belgrade in 19

th
 and early 20

th
 century. 

 
Families of bankers, money changers and “sarafs” in 

Belgrade at that time, were of mutualy different origins, 
ethnicity, religion, material status and social status. In this work, 
some of these families are presented. 
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БЕЛЕШКЕ О АУТОРУ 
 
 

Александар Бачко 
 

Писац, новинар и генеалог Александар Бачко, рођен 
у Београду, 15. августа 1972. године, од оца Владимира 
Бачка и мајке Зорице, рођене Цакић. Основну и средњу 
школу завршио је у Београду, где је и студирао на 
Филозофском факултету (одсек историја). 
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Aутор je већег броја текстова, публикованих у 
различитим штампаним и електронским медијима. Међу 
њима су, на пример: „Сродници Карађорђевића“, „Нови 
подаци о породици и пореклу епископа Никанора Грујића“ (I 
- IV), „Порекло владике Николаја Велимировића“, „Порекло 
Његовог Величанства краља Шпаније Фелипа VI од Светог 
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