






О изложби

Изложба „Хотели и кафане града Београда – препознавање споменика културе“ приређена је у намери да се на 
ове објекте укаже као на вредан и неодвоjив сегмент културног наслеђа Београда. Утврђени за споменике културе 
у претходним деценијама због својих архитектонских одлика или првобитне намене која се очувала до данашњих 
дана, хотели и кафане споменици културе града Београда и даље живе у оквиру урбаног језгра престонице и 
чине активан део живота њених суграђана. Богатство вредности које дефинишу ове споменике културе оживело 
је и развијало њихово место у оквиру културе сећања и памћења. Приказ одабраног документарног материјала 
усмерава пажњу на грађевине поред којих свакодневно пролазимо, указујући на критеријуме вредновања и чувања 
баштињеног културног наслеђа. Изложба је реализована у оквиру манифестације „Дани Београда“ 2019. године.

Хотели и кафане града Београда – препознавање споменика културе

Континуиран развој живота кафана у Србији започиње у средњем веку, а за време Османлија доживљава процват, 
када се њихова врата отварају означавајући их као места приступачна свима. Као окупљалишта строго подељених 
друштвених слојева, представљали су прва места за слободну размену мишљења, отворено политичко резоновање, 
касније и политичко организовање, чиме постају први простори слободе мисли и заметка процеса демократизације 
друштва. Почетком шездесетих година 19. века, кристалисала се прецизна дефиниција разликовања кафане и 
механе, док је подизање хотела директно утицало на урбани развој града. Објекти хотелске намене доносили су дух 
Европе у престоницу, чиме су директно утицали на еманципацију друштва. Истовремено, својим градитељским 
решењима сведочанство су развоја архитектонског печата града. Данас се на простору града Београда налази 
осамнаест хотела и кафана који су утврђени за споменике културе. Они воде активан живот и битан су сегмент 
свакодневице становника Београда. 
Изложбена поставка обухвата три целине. У првом сегменту представљени су хотели, а у другом механе и кафане, 
утврђени за споменике културе који су задржали своју изворну намену. Изложба је заокружена трећом целином, 
која приказује хотеле и кафане споменике културе, који су првобитно подигнути за ове сврхе, а намена им је 
с временом промењена или су подигнути за друге потребе, а с временом су постали хотелски и угоститељски 
објекти.
Почетком 19. века када се турска војска повукла из Београда, почиње његова убрзана урбанизација. Београд се 
развија ка реци Сави, формирајући трговачки центар на простору Мале пијаце. Развојем Абаџијске чаршије и 
доласком богатијих трговаца на потезу данашње Улице Краљице Наталије, развија се привредни центар Београда 
од Железничке станице до Теразија као средишта, а хотели представљају материјално сведочанство тих социјалних 
кретања. Као урбана доминанта простора, декоративном обрадом фасада и габаритом, симболизовали су развој, 
моћ и просперитет града који се све више развијао под утицајем европских метропола. Процес подизања хотела је 
био условљен и потребом за смештајем све већег броја посетилаца престонице, пословних људи и туриста. 
Насупрот хотелима, као представницима претежно градске архитектуре, стоје механе, репрезенти народног 
градитељства и зачетка кафане као места јавног окупљања друштва тог времена. Својом просторном диспозицијом 
и начином градње представљају значајан документ за проучавање домета градитељства 19. и почетка 20. века. 



Позициониране дуж друмова и у центрима насеља, биле су стециште путника, трговаца и мештана као центар 
јавног окупљања и информисања. Процес изласка новоформираног грађанског слоја школованог у европским 
културним и интелектуалним центрима из приватног простора свога дома у јавну сферу одвијао се истовремено 
с процесом трансформације из оријенталне механе у кафану. У том смислу, бондручна конструкција механа се 
напушта и код све већег броја кафана које се отварају у урбаном језгру града, а које су најчешће биле смештене 
у оквиру приземне зоне објеката подигнутих по европским нормама академске архитектуре. Оне постају места 
окупљања уметника, књижевника, политичког кора и угледних грађана. С временом су поједини хотели и кафане, 
услед дугог трајања, као и због своје неоспорне архитектонске и историјске вредности, утврђени за споменике 
културе. 
Хотели и кафане града Београда живо су сведочанство развоја града и друштвених и материјалних околности 
времена у којем су подигнути. Ови споменици културе стоје пред нама као изразити примери архитектонског 
израза епохе, али и као објекти које свакодневно користимо и поред којих неретко пролазимо. Културни живот у 
времену садашњем, с културним наслеђем, и непролазност намене ових објеката јасан су показатељ начина живота 
и навика на овим просторима. Важност намене објекта, њено неговање и континуирано трајање, представља 
директан процес очувања наслеђа. Завод за заштиту споменика културе града Београда, користећи у свом раду 
систематски приступ у проучавању прошлости, преузима улогу у одбрани вредности културног наслеђа, али и 
помаже у спречавању заборава и отклањању патине времена. Откривање и утврђивање споменичких вредности 
непокретног културног наслеђа јесте постепен процес који се развија под директним утицајем времена и нових 
сазнања, док се вредновање и чување културног наслеђа које нас окружује заснива на односу човека према 
стварности.

Заштита споменичких вредности културног добра, његове материјалне вредности, али и његовог идентитета и 
значења, достиже се пре свега јачањем поштовања према предмету заштите. Значење културног добра и његове 
заштите неће бити одмах читљиво, оно пре свега захтева време и искуство. Аура коју културно наслеђе поприма, 
а посебно када постане споменик културе, у кориснику и пролазнику буди неодвојиво осећање поштовања, које 
доприноси његовој потпуној валоризацији. 
Посматрајући развојни пут хотела и кафана од њиховог подизања до данас, можемо закључити да се на путу од 
меморије појединца до колективне меморије савременика део идентитета културног наслеђа преноси, као и његова 
намена, а и споменичке вредности настављају да живе. На тај начин споменик културе наставља свој развојни пут 
кроз културу сећања и памћења, и има значајну улогу у изградњи идентитета самог града.



Зграда хотела „Москва“ прва је грађевина која је обележила будућу изградњу Теразија. Осигуравајуће друштво 
„Росија“ из Петрограда почетком 20. века купило је имање на углу Краља Милана (данас Теразије) и Балканске 
улице, да би подигли објекат за смештај своје фирме. Подигнут је на основу другонаграђеног конкурсног решења 
архитекте Јована Илкића, које је он касније разрадио у сарадњи с Павелом Карловићем Бергштресером, „шеф-
архитектом“ Осигуравајућег друштва „Росија“. Ослобођена традиционалног композицијског поступка, врстом 
декорације и применом нових материјала, зграда хотела „Москва“ спада међу прве примере сецесијског стила у 
српској архитектури. Палату Осигуравајућег друштва „Росија“, с кафаном и хотелом „Москва“, отворио је краљ 
Петар Први Карађорђевић 14. јануара 1908. Кафана је убрзо постала једно од омиљених места за окупљање 
Београђана, али и дипломатског кора, политичке елите, пословних људи и уметника. Обимнија рестаурација 
изведена је у периоду од 1970. до 1972, према пројекту Григорија Самојлова.
Зграда хотела је јединственим архитектонским решењем досегла висок степен стилске еманципације свог времена. 
Одбацивши примену класичних орнаменталних поступака и увођењем нових, племенитијих материјала, означава 
прихватање сецесијских постулата. Изградња сецесионистичке Зграде хотела „Москва“, карактеристичне тачке у 
силуети града и првог објекта који ће обележити будућу изградњу Теразија, за ондашњи Београд је представљала 
крупан догађај и одраз савремених архитектонских токова.
Зграда хотела „Москва“ утврђена је за споменик културе 1968. године, а 11 година касније, 1979, утврђена је за 
културно добро од великог значаја.

Зграда хотела Москва

06





Хотел „Бристол“ саграђен је у периоду од 1910. до 1912. године као зграда Осигуравајућег и кредитног друштва 
Београдске задруге по плановима Николе Несторовића. Један је од првих великих модерних београдских хотела и 
антологијско је дело савремене архитектуре на подручју Београда.
Подигнут је на простору језгра урбаног ткива око некадашње Мале пијаце, у Карађорђевој улици, најзначајнијем 
регулационом простору на Савској падини у периоду формирања новог трговачког центра на Сави. Печат развоја 
вароши на Сави дао је угледни трговац Лука Ћеловић, председник Управног одбора Београдске задруге, чијим 
је залагањем подигнут хотел као највелелепнија зграда целе престонице. Објекат је представљао један од првих 
примера трансформације града, који је из приземне, једноспратне вароши прерастао у модеран вишеспратни 
град.
Посматрано са аспекта социјалних и материјалних прилика времена у којем је подигнут, Хотел „Бристол“ 
представља значајан допринос грађевинском, архитектонском и урбанистичком развоју града и истакнуто је 
ауторско остварење еминентног архитекте. Утврђен је за споменик културе 1987. године.

Хотел Бристол
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Хотел „Мажестик“ подигнут је у периоду 1936–1937, према пројекту архитекте и власника Милана С. 
Минића. Обликован у стилу модернизма, објекат представља спој архитектуре, ликовне и примењене уметности 
и истовремено репрезентује високе стандарде у пројектовању, конструкцији и дизајну ентеријера, што га чини 
значајним ауторским остварењем београдске међуратне архитектуре.
Ентеријер хотела представља одраз идеја Милана Минића, који се школовао на Ликовној академији у Паризу и 
који је свој уметнички израз уткао у тотал дизајн овог објекта.
Хотел „Мажестик“ је поставио стандарде елитног хотела и висок ниво хотелијерске услуге на подручју целог града. 
Имао је своје касапнице, застакљену башту на последњем спрату из које се свакодневно бирало цвеће за хотелске 
просторије, персонализован есцајг и намештај који је представљао спој примењене и ликовне естетике, рађен по 
замисли Милана Минића. Због високо луксузног и модерног уређења припадао је рангу хотела прве категорије, у 
којем су одседали и у који су долазили угледни и виђенији људи тог доба.
Утврђен је за споменик културе 1997. године.

Хотел Мажестик
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Хотел „Метропол“, саграђен у периоду 1954–1958, представља адаптацију недовршене зграде Дома Централног 
комитета Народне омладине Југославије, изведену према пројекту архитекте Драгише Брашована. Пројекат 
савременог и функционалног хотелског објекта прва је модерна послератна зграда те врсте, која тежи да се наметне 
као аутономна грађевина независна од свог урбаног амбијента.
На овом објекту огледа се спој доследног спровођења принципа модернистичке архитектуре с функционалистичким 
захтевима времена у којем је настао.
Хотел „Метропол“ је утврђен за споменик културе 2001. године, као један од првих објеката послератне архитектуре 
на подручју града Београда уписаних у Регистар културне баштине.

Хотел Метропол
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Хотел „Авала“ подигнут је 1931. према пројекту руског архитекте Виктора Лукомског. Представља успешан 
спој елемената модернизма у обради фасада и традиционалних српских мотива позајмљених из средњовековног 
градитељског опуса. 
Позициониран на платоу испред комплекса стаза и степеништа који се уздижу ка врху Авале и Споменику 
незнаном јунаку, Хотел „Авала“ динамичном композицијом волумена плени отвореношћу и допадљивошћу 
контура, али и суптилно распоређеном сведеном декорацијом у српско-византијском стилу. На северној страни 
објекта, на огради степеништа за терасу, налазе се две фигуре сфинге, рад руског вајара Владимира Загородњука.
Хотел „Авала“ је утврђен за споменик културе 2007. године као објекат значајних архитектонских и културно-
историјских вредности.

Хотел Авала
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Хотел „Праг“ подигнут је 1929. према пројекту архитекте Ђуре Борошића. Позициониран на самом завршетку 
некадашње Абаџијске чаршије, први је и један од ретких јавних и хотелских објеката у Београду изведених у стилу ар 
декоа, чији је пројекат представљан и на изложбама модерне архитектуре у Београду и у Прагу. Захваљујући својој 
локацији, примао је претежно госте из пословних кругова Србије и Европе и имао значајну улогу у друштвено-
пословном и културно-забавном животу, док својим архитектонским решењем указује на праћење савремених 
токова у култури европских метропола у периоду између два светска рата. На подизање хотела директно је утицало 
непосредно окружење у којем су се налазиле железничка станица и Теразије као привредно-пословни центар ужег 
дела града.
Репрезентативан угоститељски објекат изграђен је у највишим стандардима свог времена. Зграда хотела обликована 
у стилу декоративне верзије модернизма, ар декоа, доминирала је простором. Панеле са алегоријским фигуралним 
представама израдио је скулптор Светомир Почек. 
Хотел „Праг“ утврђен је за споменик културе 2013. године.

Хотел Праг
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Зграда је подигнута 1823. Зидали су је мајстори „од Грецие“, по налогу кнеза Милоша, за базрђанбашу Наума 
Ичка. Изразити је примерак градске куће балканског типа, с почетка 19. века. Грађена је у бондручној конструкцији. 
Има подрум, приземље и спрат са два симетрично постављена еркера на уличној фасади, као и кров благог нагиба. 
Масивни сводови у подруму припадају старијој грађевини. Распоред просторија је асиметричан, изузев двеју соба 
с еркерима. Зграда је постављена на уличну регулацију, а дубину парцеле заузима башта са двориштем. Подигнута 
је као објекат пословно-стамбене намене, с кафанским просторијама у приземљу. Била је то позната кафана, у то 
време најбоља у граду, у коју су свраћале познате личности јавног и културног живота. Назив кафане проистекао је 
из сукоба Цркве и власника, који ју је претходно назвао „Код Саборне цркве“. На нову фирму ставио је само „?“, 
знак питања. Тај назив задржан је од 1892. до данас.
Кафана „?“ је утврђена за споменик културе 1946. године као једна од најстаријих очуваних кафана. Она је 
валоризована као објекат јединствених архитектонских вредности који је допринео развоју целокупног простора 
и чији се континуитет намене одржао до данас. Објекат је 1967. рестауриран, а Кафана „?“ је обновљена у складу 
с њеним првобитним изгледом. Том приликом су просторије на спрату уместо стамбене добиле угоститељску 
намену.

Кафана „?“
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Стара механа у Ушћу, подигнута око 1860, један je од малобројних очуваних објеката те врсте на територији 
ширег подручја града Београда. Налазећи се на главном и у прошлости веома прометном путу Београд–Шабац, 
Стара механа у Ушћу, у историјском развоју насеља има своје место не само као састајалиште мештана Ушћа 
него и читаве те области, с обзиром на то да је истовремено била и друмска механа за путнике пролазнике. Као 
објекат јавног карактера, била је центар јавног и друштвеног живота насеља кроз све време свог постојања. По 
свом архитектонском обликовању, механа у Ушћу представља репрезентативан примерак народне архитектуре 
специфичне намене карактеристичан за околину Београда.
Као материјални документ јединственог архитектонског израза и значајне друштвено-историјске вредности, 
Стара механа у Ушћу је утврђена за споменик културе 1968. године.

Стара механа у Ушћу
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Механа Узун Мирка Апостоловића у Мислођину један је од најстаријих и историјски најзанимљивијих објеката 
руралне архитектуре на ширем подручју града Београда. Везана за име једног од највећих јунака у новијој историји 
Београда, она у извесном смислу представља његов меморијални споменик. Као објекат јавног карактера, била је 
центар политичког и друштвеног живота области која је преузела активну улогу у борби за ослобођење Београда 
1806. У историјском развоју овог краја, а посебно села Мислођин, као састајалиште мештана и место где су примане 
или одбациване све политичке, социјалне и културне новине у животу села, Механа Узун Мирка Апостоловића 
одиграла је значајну улогу.
По свом архитектонском обликовању и просторној диспозицији репрезент је народне архитектуре специфичне 
намене, карактеристичан за простор београдске околине.
Механа Узун Мирка Апостоловића утврђена је за споменик културе 1969. године.

Механа Узун Мирка Апостоловића
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Стара механа у Великом селу подигнута је у првој половини 19. века, у бондручној конструкцији са испуном од 
камена и ћерпича. Представља материјализован израз економског стања, грађевинских и ликовних схватања и 
друштвених стремљења средине у којој је настала.
Посматрано са аспекта развоја народне архитектуре, Стара механа у Великом селу, као изразито успела симбиоза 
два водећа типа ове архитектуре у Србији 19. века, војвођанског и моравског, поседује споменички значај као 
прекретница ка формирању новије сеоске куће која се на подручју Београда јавља почетком 20. века.
Стара механа у Великом селу утврђена је за споменик културе 1981. године.

Стара механа у Великом селу
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Објекат је саграђен између 1922. и 1926. године, по идејном пројекту Петра Поповића и уз сарадњу Драгише 
Брашована у разради пројекта. Извођач је био Милан Секулић, а намена се од настанка до данас није битније 
мењала: становање у горњим спратовима, пословни простор у мезанину и ресторан у приземљу и подруму. Здање 
у целини садржи све одлике академског маниризма и представља типичну велику зграду подигнуту „за ренту“ у 
центру града. Декоративни систем ослања се на елементе необарока у обликовању угаоне куполе, док је на корпусу 
грађевине ближи академизованој варијанти сецесије. Назив „Руски цар“ везује се за назив старог приземног 
објекта, који је на истом месту постојао све до подизања новог. У међуратном периоду, кафана „Руски цар“ имала 
је изглед отменог београдског локала. Од уметника и књижевника редовни посетиоци били су Михајло Петров, 
Вељко Петровић и Бранислав Нушић. Оригинални ентеријер кафане „Руски цар“ измењен је реконструкцијом 
почетком шездесетих година, када је у овом простору отворен први ресторан са самоуслуживањем – „Загреб“.
Својом богатом орнаментиком и промишљеном структуром декоративног система, Кафана „Руски цар“у оквиру 
споменичких вредности даје велики допринос амбијенту у којем се налази, због чега је и утврђена за споменик 
културе 1987. године.

Кафана Руски цар
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Стара механа у Барајеву подигнута је у првој половини 19. века, уз стари друм. По свом положају, типолошким 
обележјима и архитектонској обради, представља типичан примерак друмске механе у Србији из 19. века. Зграда 
је претрпела знатне измене, али је у целини сачувала све битне елементе за реконструкцију првобитног изгледа. 
Промене у ентеријеру су настајале у складу с функционалним захтевима нових власника и корисника.
Стара механа у Барајеву, као објекат јединствених архитектонских одлика и значајне друштвене вредности, 
утврђена је за споменик културе 2001. године.

Стара механа у Барајеву
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Амам кнеза Милоша, приземна зграда са истуреном оџаклијом, подигнут према принципима турских јавних 
купатила, представљао је саставни део тадашњег дворског комплекса кнежевих синова Милоша и Михаила 
Обреновића, који је потом служио потребама Министарства финансија. 
Зграда малих димензија је конципирана као самостална грађевина, правоугаоне основе са свим саставним 
деловима амама – шадрван, капалук, халват, хазна и ћулхан. Посебан детаљ куполе и сводова представљају отвори 
за осветљење, покривени стакленим клобуцима. 
Објекат који је највероватније изведен према замисли Хаџи Николе Живковића, „дворског“ неимара кнеза 
Милоша, с временом је претрпео низ реконструкција у намери да се очувају његове споменичке вредности. Током 
седме деценије 20. века у њему се налазила Галерија дечјег ликовног стваралаштва. Последњих година објекту је 
поново промењена намена и користи се као ресторан.
Због своје аутентичности и јединствених архитектонских и историјских вредности, Амам кнеза Милоша утврђен 
је за споменик културе 1948. године.

Амам кнеза Милоша

30





У центру Остружнице остале су сачуване до данашњих дана две старе механе, обе из прве половине 19. века. Једна 
од њих подигнута је тридесетих година 19. века, првобитно за кафану са станом власника у једном делу. Почетком 
20. века, кафанске сале су се користиле за продавнице па је тако кућа добила своје име – Јанићеви дућани. Поред 
тога што је одолела зубу времена, грађевина је у потпуности сачувала све основне елементе просторног решења и 
архитектонског обликовања. Јанићеви дућани представљају један од ретких објеката јавне намене на београдском 
подручју који је очувао аутентичан изглед.
Јанићеви дућани су утврђени за споменик културе 1971. године.

Јанићеви дућани
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У општем историјском развоју Остружнице, Јанићева кафана је значајан материјални остатак друштвеног и 
трговачког живота насеља 19. века, раздобља које је дало посебан печат архитектури варошице.
Објекат је подигнут у првој половини 19. века и примерак је репрезентативне народне архитектуре, која се на 
нашим просторима везује за богатији, трговачки сталеж села и варошица. Као састајалиште мештана и путника, 
Јанићева кафана представљала је неку врсту јавне трибине, на којој су се кристалисали одређени ставови за низ 
случајних као и актуелних питања и проблема из живота насеља.
Јанићева кафана по својим основним стилским обележјима припада типу старије моравске куће, карактеристичне 
за источни део београдског подручја у периоду прве половине 19. века.
Јанићева кафана у Остружници је утврђена за споменик културе 1972, а исте године је и реконструисана. Иако је 
том приликом добила стамбену намену, она и данас представља живо сећање на свој изворни карактер и значај у 
развоју архитектуре и друштвених прилика датог времена и простора.

Јанићева кафана у Остружници
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Зграда некадашњег хотела „Српска круна“ сачувана је као једини репрезент првих модерних хотела „европског 
типа“ у Београду и материјално сведочанство друштвених кретања, привредне и урбане историје града.
Аутентичност зграде – примарна споменичка вредност – условљена је непрекинутим трајањем угоститељске 
функције више од седам деценија, што је очувало и спољњи и унутрашњи изглед објекта. У време подизања, хотел 
„Српска круна“ одражавао је прихваћени манир београдских хотела, да се око централног дворишта организује 
архитектонски простор. Почев од старог здања кнеза Михаила Обреновића, прве „Српске круне“ кнеза Александра 
Карађорђевића и „Српског краља“ хотелијера Стевана Мирковића – провлачи се ово основно архитектонско 
решење, које се сачувало једино у просторној диспозицији „Српске круне“ у Кнез Михаиловој број 56. Више од 
седам деценија хотел је означавао домет хотелијерства, остајао модеран и репрезентативан.
Бомбардовање Београда 6. априла 1941. означило је крај постојања једног дела фонда Народне библиотеке, 
најзначајније збирке покретне културне баштине овог дела Европе. Истовремено, означен је крај и „Српске круне“ 
у њеној изворној функцији; Народна библиотека Србије била је смештена у згради некадашњег хотела у периоду 
од 1946. до 1967. године. Потом је у објекат усељена Библиотека града Београда и од 1976. године до данас се ту 
налази. У другој половини 20. века, некадашњи хотел је добио нову намену као установа културе, која и данас 
учествује у споменичком фонду Кнез Михаилове улице.
„Српска круна“ утврђена је за споменик културе 1981. године.

Српска круна
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Народна гостионица, касније хотел „Национал“, подигнута 1868, припадала је групи „калемегданских хотела“ 
који су грађени и отварани након предаје градова Србима 1867. Формирање комуникација поред Саве – на 
граничном простору између вароши и војне тврђаве, а у близини ширег простора око Саборне цркве, као језгра 
српске државе с највишим управним, верским и културним вредностима – одредило је изузетан значај простора 
на којем је саграђен хотел „Национал“. Додири различитих урбаних, историјских и конфесионалних обележја 
остварени су на врло уском простору, у чијем се средишту налазило место које је у периоду од 1840. до Другог 
светског рата одржало хотелску намену. 
Хотел „Национал“ је пројектован и изведен у складу с постулатима и потребама простора угоститељске намене. У 
приземљу се налазила кафана, док су собе за спавање биле на спрату. 
За „Национал“, као хотел и као стамбену зграду, кроз његов дуг период деловања, везују се имена две истакнуте 
историјске личности – књижевника Милована Глишића, који је у њој провео последње године живота, и политичара 
Николе Пашића, у чијој је својини био од 1892. до његове смрти 1926. године.
Хотел „Национал“ је утврђен за споменик културе 1984. године, а данас је у њему смештен Републички фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије.

Хотел Национал
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Парни млин подигнут је 1902. под називом „Прво акционарско-лебарско удружење за прераду хране“ и први је 
млин у Краљевини Србији основан као акционарско друштво. Био је опремљен савременим уређајима и по нивоу 
техничке опремљености могао је да конкурише млиновима у знатно развијенијим земљама. Између два светска 
рата постао је један од највећих и најважнијих у Југославији по свом капацитету и производњи.
Парни млин утврђен је за споменик културе 1987. године. Приликом последње реконструкције некадашњи 
индустријски објекат је добио хотелску намену.

Парни млин
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