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Током скоро две деценије колико постоји, Му-
зеј рудничко-таковског краја из Горњег Ми ланов  -
ца, профилисао се као веома дина мична устано ва, 
чија делатност у основи подра зумева прикуп    љање, 
чување и неговање богате баштине овог де ла Ср -
бије. Својим збиркама, ле   гатима, сталним по   став -
кама и све чешћим те мат ским изложбама кроз 
које се афирмишу за ви чај не теме, „наша кућа” успе-
ла је да отргне од забора ва и јавности адекватно 
представи мно гоброј не појаве, процесе и људе, на-
стале и п оникле у крајевима омеђеним планинама 
Рудни ком, Вујном и Сувобором.

Ипак, оно што трајно карактерише поменути 
простор, дајући му печат државотворног краја, је-
сте подизање Другог српског устанка у Такову и 
ди    настија Обреновић, чији корени се управо овде 
на   ла зе. Данас многи не знају да је Вишња, мајка 
кне за Ми лоша, у првом браку са Обреном Мартино-
ви ћем, из села Бруснице, родила сина Милана, по 
ко ме ће, испоставиће се касније, читава владарска 
кућа понети презиме. Такође, кнегиња Љубица била 
је пореклом из овдашње угледне фамилије Вуко-
мано вић, а краљица Драга рођена је 1866. године у 
Горњем Ми лановцу. 

Из тих, али и многих других разлога, Обре но-
вићи су гајили посебан однос према овом крају. 
Ве лики број задужбина, честе посете Горњем Мила-
новцу и околини и посебно неговање култа Мило-
шевог устанка, утицали су да се и данас на овим 
просторима систематски и промишљено чува успо-
мена на њих.

Као референтна установа у области дефини са-
ња и третирања наслеђа, милановачки музеј још 
од оснивања у континуитету попуњава своје збир-
ке предметима, документима и ликовним делима 
који, на себи својствен начин, казују причу не само 
о приватном животу чланова овог знамени  тог вла-
дарског дома, већ и о њиховој јавној делатно сти.

Управо ценећи све заслуге Обреновића, како за 
саму државу, тако и за овдашњи простор, један од 
најмлађих српских музеја иницирао је, и зашто не 
рећи, веома успешно, уз финансијску помоћ Ми ни-
старства културе, организовао два стручна скупа, 
а пред вама се сада налази и прва свеска, од плани-
ра не три, каталошке публикације назива „Обре-
но  вићи у музејским и другим збиркама Србије.” 
Циљ овог комплексног пројекта, јесте жеља, али и 
по  тре  ба да се евидентирају, музеолошки, односно 
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ар хивистички обраде, и у форми каталога објаве 
пода ци о што већем броју предмета и докумената 
похра њених у фундусима најзначајнијих домаћих 
уста   нова културе, а везаних за ову, још увек недо-
вољ   но проучену, владарску кућу.

Амбициозно замишљен, про цес сабирања зао-
ставштине најмлађе владарске по родице у нас, за-
почет је иницијативом тадашњег директора Му зеја 
рудничко-таковског краја Борисава Челикови ћа 30. 
јуна 2010. године, упући вањем циркуларног писма 
овдашњим музејима и архивима са молбом да узму 
учешће у поменутом пројекту. На поменути захтев 
позитивно је одговорио велики број музејских, га-
леријских и архивских ор ганизација, истовремено 
одредивши стручна лица која ће их представљати у 
читавом послу. 

Како је прва фаза пројекта успешно окончана, 
створили су се услови да се 6. октобра 2011, и 16. 
новембра 2012. године у Горњем Милановцу орга-
низују два стручна скупа „Обреновићи у му зејским 
и другим збиркама Србије”, а на тим сеси јама, 
презентовано је чак 30 радова.

Кустоси, професори и архивски стручњаци из 
читаве Србије, усмено су, уз помоћ мултимедијал них 
презентација, представили значај, величину и обим 
својих збирки, посебно описујући експонате ко ји се 
директно односе на чланове поменуте ди настије.

Мноштво података, занимљива излагања и што 
је најважније сагласност учесника да је практична 
реализација пројекта надмашила очекива ња и нај-
већих оптимиста, дали су нам подстрек да наста-
вимо даље, тј. да почнемо са припремом и штампа-
њем публикације у којој би се нашло све оно што 
се могло чути током поменутих скупова у Горњем 
Милановцу.

Број тема и обимност материјала условили су 
да публикација има три дела, а пред вама поштова-
ни читаоци се налази прва свеска са десет радова 
„смештених” на укупно 364 странице. Кустоси, од-
носно архивисти из седам музеја, и по једне гале-
рије, односно архивске установе, представили су 
како лич не, тако и посредне драгоцености династи-
је Обреновић, које се данас чувају у Зрењанину, Но-
вом Саду, Београду, Смедереву, Јагодини, Краљеву, 
Нишу, али и у манастиру Крушедол.

Написани према унапред утврђеним принци-
пима, прилози садрже основне информације о уста-
новама које третирају баштину династије, затим 
по датке о историјату колекција, да ли су оне једин-
ствене или су саставни део разнородних збирки, 
и коначно на који начин се долазило до експоната 
или докумената (поклони, откупи и сл.). Чланци, 
такође, садрже и веома интересантне податке који 
сведоче о односу Обреновића и појединих крајева 
Србије, као и поуздана сведочанства о тадашњим 
људима, како присталицама тако и противницима 
династије. 

У Попису каталошких јединица односно Ката-
логу, аутори су именовали највредније предмете и 
документе из својих збирки, истовремено описују-
ћи њихов изглед, наводећи и податке као што су го-
дина, место и начин израде, име аутора, радионице, 
атељеа или фабрике где је предмет настао, врсту 
материјала од ког је направљен, његове димензије, 
када је стигао у музејску архивску, галеријску или 
манастирску збирку, од кога је откупљен или доби-
јен на поклон, и у каквом се стању данас налази.

Све чланке појединачно прати богата илустра-
тивна грађа, тј. мноштво фотографија, затим оби-
ман научни апарат, као и списак литературе.
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Увидом у оно што је кроз своје прилоге трина-
ест аутора понудило јавности, јасно се види да је 
обим и величина збирки различита од установе до 
установе, али да свака од њих, ма колика да је, има 
непроцењиву вредност, посебно за истраживаче из 
области хуманистичких наука. 

Комади одеће и намештаја, примерци накита, 
уља на платну, цртежи, хладно и ватрено наору-
жање, луксузно посуђе, олеографије, литографије, 
фотографије, разгледнице, књиге, писма, депеше, 
ука зи, знамења или серије кованог новца, само су 
део јединственог и каталошки обрађеног материја-
ла ко ји се нашао на страницама ове публикације. 
Тако побројани, заједно са драгоценостима која ће 
се наћи у наредна два тома истоименог штива, већ 
сада представљају неизоставан чинилац за било 
как во озбиљније и свеобухватније проучавање вла-
дарске куће Обреновића, њене историјске улоге и 
значаја током XIX и ХХ века. 

Реализацијом пројекта „Обреновићи у музеј-
ским и другим збиркама Србије”, као и публикова-
њем прве свеске истоимене каталошке публика-
ци је, пуно је добила не само стручна, већ и шира 
јав ност. Овим, усудићемо се рећи, веома захтевним 
и сложеним послом, доприноси се популаризацији 
и промоцији музејског, архивског и библиотечког 
наслеђа, стварају се културни садржаји намењени 
деци и младима, отвара се реална могућност са рад-
ње и умрежавања истородних и сличних уста нова 
културе, и коначно, постизањем нових на уч  них саз-
нања развија се и унапређује пре свих му  зео ло шка 
односно архивска пракса. 

Такође, евидентирањем и описивањем разно-
врсних артефаката и докумената, ствара се једин-
ствена база података за даља истраживања. Она 

би у будућности била допуњена систематским по-
писивањем експоната знамените срп ске династије 
смештених, како у иностраним уста новама, тако и 
у приватним збиркама и колек цијама. Прикупљени 
по први пут на једном месту, детаљно обрађени и 
описани, ови предмети, зајед но са архивалијама би-
ли би основа будуће репре зентативне изложбе ме-
ђународног карактера и зна чаја. 

Истовремено, како се приближава и две сто ти-
не година од како је подигнут Други српски уста  нак 
ово је свакако примерен начин да се и „ака демски” 
започне обележавање једног од најзначајнијих до-
гађаја из историје нашег народа – по четак стварања 
нововековне српске државе.

Хваљена и куђена, уздизана и потискивана, 
обо жавана и омражена, династија Обреновић, без 
икакве сумње заслужује много више од једне овакве 
публикације, које свакако не би било без преданог 
рада колега музеалаца и архивиста, односно њи-
хо вог труда да се на што свеобухватнији начин од-
говори на врло сложене захтеве пројекта „Обрено-
вићи у музејским и другим збиркама Србије.” 
Та кође, финансијска помоћ Министарства културе 
и Општине Горњи Милановац значајно је доприне-
ла да данас имамо штиво, на које смо и те како 
поносни. Стога, свима њима, а посебно Обренови-
ћи ма, дугујемо велику захвалност.

У Горњем Милановцу             Александар Марушић
на Ђурђиц 2013. године                          Ана Боловић

 





Заоставштина Обреновића
у Историјском музеју Србије

Слађана Бојковић, музејски саветник



Историјски музеј Србије

Историјски музеј Србије је током више деце-
нија постојања израстао у угледну и јавности пре-
познатљиву установу од националног значаја са 
важном културном, историјском и образовном уло  -
гом. То је музејска установа комплексног типа ко ја 
има задатак да чува и остварује комуникацију ја в  -
но сти са националном историјском баштином. Ос-
нован је 1963. године. 

Више од 35.000 предмета (дела ликовне и при-
мењене уметности, униформе, костими, оружје, 
за    ставе, одликовања, фотографије, меморијални, са-
к рални и предмети популарне културе и свакоднев  -
ног живота) пружају увид не само у политичку и 
војну већ и у друштвену и културну историју Ср-
бије, српског народа и других култура које су по сто-
јале и постоје на нашем тлу од досељавања Слове на 
на Балкан до савременог доба. Историјски музеј 
Ср бије је надлежан за уметничко-историјска дела 
од значаја за историју Србије и то за оружје и војну 
опрему од краја средњег века, униформе, заставе, 
знамења, реалије и меморијалне предмете везане 
за значајне личности и догађаје, карте, планове и 
атла се, привредно-технички материјал фабричке 
про изводње, печате, плакате, фотографије и раз-
глед нице историјске садржине. Музеј такође врши 
послове заштите непокретности и других ства ри 
од посебног значаја за историју и културу срп ског 
народа које се налазе у иностранству и то – Хилан-
дар, Мађарска, Румунија и Трст, а у новије време 
Хрватска, БиХ.

Музеј сваке године приреди више добро по-
сећених и медијски пропраћених тематских излож-
би. У току свог пола века дугог рада, Музеј је 
ор га низовао репрезентативне изложбе које су при-
ка зи ване не само у Београду и другим градовима у 
зем љи него и у Европи и САД, од којих издвајамо 
„Дина  стија Обреновића – из заоставштине”, „Служ-

бе но одело у Србији у 19. и 20. веку”, „Убиство вла-
дара – о феномену политичког убиства у Србији 
у 19. и првој половини 20. века”, „О херојима и 
по бедни цима, жртвама и губитницима”, „Бити ле-
па”, „Икона – српска духовна и историјска слика”, 
„Кад оружје утихне... Оружје и војна опрема из 
збирке Историјског музеја Србије”, „Карађорђеви-
ћи и Обреновићи у збиркама Историјског музеја 
Србије”. Музеј је угостио и бројне изложбе из других 
институција како из земље тако и иностранства.

Музеј има своју сталну публикацију – Зборник 
Историјског музеја Србије, чији су први бројеви 
изашли у Музеју Првог српског устанка, а публику-
је и монографије и каталоге изложби и збирки и 
организује пратеће програме.

За изузетан допринос развоју културе у Ре пу-
блици Србији и свесрпском културном простору 
Музеј је 1997. године добио Вукову награду. Пово-
дом 50-годишњице рада, 2013. године председник 
Србије је одликовао Музеј Сретењским орденом 
тре ћег реда, а добио је и признање „Капетан Миша 
Анастасијевић” у оквиру пројекта „Пут ка врху” за 
презентацију историјског културног блага Србије.
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О династији Обреновића, односно о њеним 
чла новима, много је писано. О томе сазнајемо како 
од домаћих аутора, тако и од разних путописаца са-
временика који су оставили обиље података о вре -
мену и личностима са којима су се сусретали, амби-
јенту, атмосфери, свакодневном животу. Међутим, 
што се тиче њихове заоставштине и посебно њене 
судбине, ситуација је знатно другачија. Трагичну 
судбину породице пратила је и трагична судбина 
њене заоставштине. Од некада велике имовине, а 
овде ћемо се концентрисати само на покретну, зна-
тан део је нетрагом нестао после силаска династије 
са историјске сцене. Сачувани инвентари сачиње  ни 
после преврата 1903. године дају приближну сли ку 
имовног стања, али њихова некомплетност и не ка-
да уопштене или непрецизне информације оте жа -
вају идентификацију покретне имовине Обре но ви-
ћа, посебно уметничких дела, која су се налазила на 
разним локацијама, односно у објектима и има њи-
ма које су чланови породице користили. 

Историјски музеј Србије је једна од институ-
ција културе која у својим фондовима чува део зао-
ставштине Обреновића. Тај број, а ради се о преко 
шест стотина предмета, није мали када се упореди 
са другим сличним установама, али представља са-
мо делић онога о чему на посредан начин знамо. У 
бројку од преко 60.000 предмета, колико их се на ш-
ло на попису заоставштине Обреновића после Мај-
ског преврата, нису уврштени они који су се налази-
ли у објектима ван дворског комплекса у Београду, 
као ни у разним конацима и имањима како у Ср -
бији тако и у иностранству. Предмети који се чува ју 

у Историјском музеју Србије припадају разли чи  тим 
збиркама (Реалије и меморијални предмети, Ли  ков-
на, Оружје и војна опрема, Фотографије, Уни  фор-
ме, Плакати, Печати, Разгледнице, Нумизматич    ка и 
Збирка знамења), а ради се о личној одећи, ору  ж  ју, 
ордењу, накиту, униформама, уметничким делима, 
намештају, као и другим употребним предме  ти  ма. 
Ови предмети пружају драгоцене информа ци  је о 
њиховим власницима: укусу, богатству и ста ту  су и 
незаменљив су извор података за разне науч не ди-
сциплине. За највећи део предмета зна се коме су 
припадали: осим пет владара династије Обренови-
ћа и њихових супружника, сачувани су и пред ме ти 
који су припадали члановима шире породи це, али 
има и оних за које није могуће (или није било до 
сада) утврдити власништво. У каталошком делу они 
су идентификовани као заоставштина породице, 
а у ту групу уврштен је и накит, без обзира што је 
по знато да је поручен и израђен за време прве вла-
давине кнеза Милоша. 

Порекло предмета је разноврсно. Један део 
пред мета у Историјски музеј Србије дошао је пу-
тем преузимања од Музеја Првог српског устанка, 
односно Народног музеја, а остатак уобичајеним 
пу тем, најчешће као откуп или поклон. Онај део 
предмета који је оригинално поклоњен Народном 
музеју у Београду још током 19. века представља и 
највреднији део заоставштине.1 Не ради се само о 

Заоставштина Обреновића
у Историјском музеју Србије

1   Овде ћемо навести све поклоне које су Обреновићи дали На-
родном музеју, без обзира на то да ли се данас чувају у Народном музеју 
или Историјском музеју Србије. 
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томе да су предмети Народном музеју поклањани 
од стране чланова породице Обреновић, већ о то-
ме да су то лични предмети који су њихови рођа-
ци и преци носили и користили. Обреновићи се 
као великодушни дародавци два пута јављају, и то 
1881. године, када је Музеју поклоњено преко сто -
ти ну предмета. Српске новине од 24. марта те годи-
не бележе да је кнез Милан поклонио Народном 
музеју 15 комада одеће кнеза Милоша,2 да би у јуну 
известиле и о поклону Томаније Обреновић, који се 
састојао од 90 комада одеће, нешто оружја и посуђа 
млађих чланова династије.3 Међутим, по докумен-
ту који се чува у Архиву Србије4 предмети су На-
родном музеју предати на чување 5. марта 1899. го-
ди не и то по налогу краља Александра Обреновића. 
Списак садржи 15 ствари „кнеза Милоша Великог” 
(4 хаљине од црне чоје, џубе од плаве чоје, 3 ћура-
ка, кафтан, прслук, јелек, 3 пара панталона и једна 
капа), затим ствари кнеза Михаила (22 комада), 
„ствари од оца блаженопочившег краља Милана” 
(41 комад), ствари госпође Томаније (9 комада) и 
го  сподара Јеврема (7 комада). У истом документу 
на ла зи се и „Списак ствари које је Народном му зе-
ју по кло нио Блаженопочивши Краљ Милан” 1886. 
го ди не (поклони од ред. бр. 2 до 39) и 3. феб руа ра 
1901. (група од 84 комада грчког и македон ског 
новца, ред. бр. 40 у списку). Напокон, исти доку -
менат садржи и списак ствари које је краљ Алек   -
сан дар Обреновић поклонио Народном музеју 27. 

ок тоб ра 1892, односно 26. октобра 1896. године. Ра-
ди се о неколико новчића, две иконице, једном ме-
даљону и бакреном ибрику, пореклом из Скопља. 

Поклоне Народном музеју давали су и други 
чланови породице, као нпр. кнегиња Јулија, која је 
после Милошеве смрти, 1861. године даривала Музе-
ју кнежеву бисту од гипса,5 затим Ана Обре   но вић, 
која је 1865. даривала нож Јована Обрено вића који 
је добио у бици на Дубљу,6 генерал Ти хо миљ Нико-
лић са супругом Ермином, ћерком Јо ва на Обрено-
вића, који су поклонили портрет Јована Обре  нови  -
ћа, рад Уроша Кнежевића из 1839. године. 

Народни музеј је предмете који су припада ли 
Обреновићима добијао и од других лица и уста но-
ва. Тако је др Емерих Линденмајер, између осталог, 
завештао један пехар кнеза Милоша,7 1896. до би-
јен је печат кнеза Милоша са иницијалима МОНК, 
а 1903. Министарство унутрашњих дела дало је 
прстен са натписом „М.О.К.8 срп 1839” који је на -
ђен приликом раскопавања гробнице младог кне  за 
Милана у палилулској цркви ради сахране кра ља 
Алек сандра Обреновића.9 Наредне године Му зеј 
до  би ја од шабачког духовног суда и неке пред мете 
Јевре ма Обреновића којима се служио када је до-
ла зио у манастир Чокешину. Исте 1904. године у 
Музеј су враћени предмети који су још 1896. го ди-
не дати Обреновићима на њихов захтев ради осни-
вања породичног музеја. Чувар Народног музеја 
у свом извештају за 1896. годину пише да је преко 
сто тину предмета који су припадали члановима 
по  родице Обреновић уступљен, уз сагласност Ми-

2   Српске новине, бр. 66, 24. март 1881; Љиљана Симић Кон стан-
тиновић, „Историјска збирка о Првом и Другом српском устанку”, 
Зборник Историјског музеја Србије 3–4 (1964–65) 88–105. 

3   Српске новине, бр. 160, 23. јуни 1881. У старом инвентару НМ 
под ред. бр. 1122 стоји: „90 комада одела и других ствари г. Јефрема, г. 
Томаније и оца Његовог Величанства. Поклон из двора 1881.” 

4   Архив Србије, МП, ф. VIII, р. 40/1901 од 27. марта 1901.

5   Србске новине, бр. 47, 8. април 1861.
6   Љ. Симић Константиновић, н.д., 92.
7   Исто, 95.
8   Годишњак СКА X (1896) 181.
9   Љ. Симић Константиновић, н.д., 99.
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ни  старства просвете, новом музеју који је осно-
ван при двору. Највероватније је да у овај музеј 
нису ушли предмети који су се већ налазили у 
меморијалном музеју кнеза Милоша, отвореном у 
топчидерском конаку после његове смрти. Ради се 
о личним предметима кнеза Милоша који су у но-
вом амбијенту конака, са очигледно потиснутом 
ре   зиденцијалном функцијом, имали задатак да ево-
цирају успомене на кнеза као оснивача државе и 
династије Обреновића и да помогну конструисању 
колективне представе о њему као оцу нације.10 По-
сле династичке промене 1903. године дошло је и до 
укидања Музеја кнеза Милоша као меморијалног 
топоса династије која је сишла са историјске сцене. 
По налогу Министарства просвете кнежеве ствари 
из конака су уступљене Народном музеју, али ка-
ко Музеј није имао где да их смести, остале су још 
неко време у конаку, нагуране у две собе. Из ко-
нака су исељене 1905, када је здање уступљено оде-
љењу полиције, и премештене у зграду Државне 
архиве, одакле су напокон смештене у просторије 
које је Народни музеј добио 1907. године у мањој 
кући према Краљевом тргу. Из извештаја чувара 
Народног музеја за 1907. годину сазнаје се да је у 
том простору, између осталог, поново постављена 
тзв. Милошева соба.11 

О новом породичном музеју династије пода  ци 
су оскудни. Најчешће се спомиње да се музеј на-
лазио при двору у граду и да су у њега ушли пред-
ме ти који су припадали млађим, као и женским 
чла новима династије. Међутим, у попису који је 

извр шен након преврата 1903. године такав музеј 
се не спомиње, па се може претпоставити да су 
предмети били саставни део ентеријера двора, раз-
мештени по салонима и галеријама. Један од пред -
мета који је пронађен у магацину Новог двора је 
и собна капа кнеза Милоша, данас у поседу Исто-
ријског музеја Србије.12 Судбина предмета ко ји су се 
налазили у двору, па самим тим и у музеју династи  -
је Обреновић је различита. Део предмета је кра  љи-
ца Наталија вратила, односно поново по кло ни ла 
На родном музеју, док је део завршио на продаји у 
бечком Доротеуму. 

Међутим, судбина предмета који су враћени 
Народном музеју није била много другачија од суд-
бине династије. Музеј је претрпео велика оштеће-
ња током Првог светског рата, када је на њега пало 
неколико граната, којом приликом је уништена и 
тзв. Милошева соба. У извештају за 1923. годину 
чу вар Народног музеја пише: „...Од некада богате 
историјске збирке нашег Народног музеја остали 
су само фрагменти. За време рата канда се непри-
ја тељ беше највише окомио на наш Народни музеј, 
и баш је на она његова одељења у којима је била 
смеште на историјска збирка и збирка оружја, ба-
цао гра нате највећег калибра. Соба Кнеза Мило-
ша са више од двадесет радова Уроша Кнежевића 
уништена је од једне гранате, тако да данас не-
ма мо ни једног најмањег делића од ’Милошевог 
музеја’.”13 О динамици враћања осталих предмета 
Обреновића у Музеј може се сазнати из годиш-
њих извештаја о стању и раду Народног музеја. У 

10   Катарина Митровић, Топчидер – двор кнеза Милоша Обренови-
ћа, Београд 2008, 39–45.

11   Љ. Симић Константиновић, „Некадањи музеј кнеза Милоша”, 
ЗНМ 4 (1964) 411–415.

12   Ђорђе Митровић, „О заоставштини династије Обреновић”, Ди-
настија Обреновић, из заоставштине, каталог изложбе, Београд 1996, 
23–41.

13  Годишњак СКА XXXII (1923) 291–292.
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извештају за 1920. годину стоји да је „Дирекција 
Пле   на уступила Народном Музеју неко стаклено 
посуђе из заоставштине краља Милана”,14 за 1921. 
да је „Ди рек ција Плена предала Музеју кашике 
кра   ља Алек сандра, а Уметничко Одељење Мини-
стар     ства Про  свете предало је велики део разних 
обје  ка  та из зао  став штине краљева из династије 
Обре  но вића”,15 а за 1926. да је „Уметничко Одеље-
ње уступило Му зеју ве лики број објеката из зао-
став шт не Об  ренови ћа, али ти објекти нису још 
пренети у Музеј, по што Музеј не располаже про-
сто ром за њихов смештај”.16 

Једну од најзначајнијих аквизиција када се ра-
ди о заоставштини Обреновића Народни музеј је 
добио од Министарства финансија 1910. године, 
када му је на чување предат накит из породице 
Обреновића као државна драгоценост. О пореклу 
и датирању овог накита сведоче документа која се 
чувају у фонду Државног савета у Архиву Срби је.17 
Накит је крајем 1838. године поручио кнез Милош 
преко посредника браће Герман, својих банкара у 
Бечу, и Алексе Симића, попечитеља (мини стра) фи-
нансија. О којој количини се ради сведоче списко-
ви ствари које се налазе у каси Правитељства кња-
жества сербског: 40 комада разноврсног накита 
на бављено је 4. септембра 1838. године преко Алек-
се Симића, још девет комада еви дентирано је на 
спи ску драгоцености које су на бављене преко бра-
ће Германа 1. јануара 1839, као и шест сатова пору-
чених 24. априла 1838, такође пре ко браће Германа, 
а испо ручених 30. јула 1839, када је кнез Милош 
већ био напустио Србију. Спи скови су сачињени 

5. јуна 1842. године, пред сам крај прве владавине 
кнеза Михаила, а на захтев Др жавног савета, који 
је оспорио наведене предмете као део оставштине 
кнеза Милоша, јер су плаћени из државне касе и 
нису могли прећи у власништво кнеза Михаила.

Накит, који се састоји од наруквица, ланаца, 
прстења, копчи и крстова, израђен је у Бечу 1838. 
го дине. Са изузетком наруквица, рад бечког ју ве ли-
ра Свободе, које су типичан пример еклекти  цизма, 
остали комади одају утисак једноставности ка ко у 
изради тако и у избору материјала. Број сачу ва  них 
комада представља само трећину пописа из 1842. 
године: од 17 прстенова сачувана су 2, од три па ра 
минђуша и девет брошева није сачуван није дан, од 
10 златних ланаца остало је 5, од 6 златних сатова 
само један, док су 4 пара наруквица од разно врсног 
драгог камења и 2 дијамантске копче за јапун џу 
сачуване у целости.18 

Предмете који су припадали члановима поро-
дице Обреновић Историјски музеј Србије на ба в љао 
је у више наврата и те аквизиције, ако изу з мемо 
фотографије и литографије, биле су мање по обиму 
и количини. Побројати појединачно шта је све и 
када набављено захтева ло би много више просто-
ра, зато ћемо се задржати на већим и значајнијим 
аквизицијама. Једна од та к вих је она из 1972. го-
дине, када је Музеј од поро дице Вујић из Сенте 
откупио, између осталог, 15 ли тографија портрета 
припадника породице Обре  новић, затим два нотна 
текста – „Марш Мила ну Обреновићу Четвртом” од 
Драгутина Чижека и „Кадрил за клавир Наталији 
Обреновић”, као и три штампане репродукције са 

14   Годишњак СКА XXIX (1920) 143.
15   Годишњак СКА XXX (1921) 239–240.
16   Годишњак СКА XXXV (1926) 295.
17   Архив Србије, ДС, 566/842.

18   Љиљана Прелевић Мишковић, „Накит кнеза Милоша у Исто-
ријском музеју Србије”, Зборник Историјског музеја Србије 13–14 (1977) 
338–342. Једна наруквица недостаје.
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ликовима кнеза Мило ша, краља Милана и краља 
Александра. Од исте по родице 1979. године откуп-
љена су и два пројекта спо менику кнезу Михаилу, 
„Убиство кнеза Михаила”, рад Винценца Кацлера, и 
портрет кнеза Михаила непознатог аутора.19 

Већи број фотографија чланова династије Об-
ре новић набављен је такође у неколико наврата, по-
себно 1965, 1966. и 1967. године, а затим још 1976, 
2008. и 2009. године. Иако негатива фотографија 
чланова династије Обреновића нема, сачувани по-
зи тиви сведоче о њиховим политичким активно-
стима и свакодневном животу. Међу сачува ним 
фо тографијама преовлађују портрети чланова по-
родице, али има и оних на којима су здања и објекти 
у којима су живели. Овде у први план издвајамо 
њихов документарни карактер који фотографију и 
сврстава у прворазредни историјски извор.

Како не постоји фотографија родоначелника 
ди настије кнеза Милоша, најстарији фото-порт-
рет(и) припадника породице Обреновић су они 
кнеза Михаила и кнегиње Јулије и рад су дворског 
фо тографа Анастаса Јовановића. Поред портрета, 
Јо вановић је урадио и снимке здања у власниш тву 
породице, међу којима се издваја снимак куће кне за 
Ми лоша у Црнући и конак у Крагујевцу.

Осим Анастаса Јовановића, Обреновиће су фо-
тографисали многи домаћи и страни фотографи: 
др Херман Хајд, бечки фотограф који је урадио ве -
лики број портрета кнеза Михаила, Никола Шток-
ман, који је урадио највише портрета кнеза Ми ла на 
око 1870. године, чувени Феликс Надар из Па риза, 
затим Јозеф Леви, Лазар Лецтер, А. Гескин, Омо Ре-

мар, атеље Адела, Анастас Стојановић, Ђока Кра-
љевачки, Петар М. Аранђеловић, Милан Јовано вић 
и многи други.20 

Велики број фотографија чланова владарског 
дома Обреновић урађен је за декорисање њихових 
дворова и конака широм Србије, као и за поклоне. 
Фотографије су такође коришћене и за декорисање 
накита, спомен чаша, тањира итд. Напокон, фото-
графије са портретима владара и догађајима из 
на ционалне историје одиграле су значајну улогу у 
конституисању националног идентитета. 

Код набавке архивске грађе, исти је случај као и 
са фотографијама. Осим појединачних писама ко  ја 
су повремено набављана од колекционара, Му зеј је 
до нешто веће количине дошао 1979, када је откуп-
ље на документација о исплатама краљи ци На тали-
ји пре ко Ротшилда, као и 1982, односно 1983, када 
је на по к лон добио писма краљице Натали  је упуће -  
на Ста ни Богићевић, супрузи Ђорђа Станојевића, и 
ње ним родитељима, затим пуковнику Анти Богиће-
вићу и Маци, његовој супрузи, као и два упуће на 
Че домиљу Мијатовићу и Николи Хри стићу.21 Још 
један значајан откуп везан за преписку Обреновића 
остварен је 2008. године, када је Музеј дошао у посед 
неколико писама кнеза Михаила, Томаније и Анке 
Обреновић, као и Драге Машин. 

Што се тиче личних и одевних предмета, они су, 
како је напред речено, углавном добијени од чла но-
ва саме породице и то крајем 19. века. Међутим, ско -
ро стотину година касније, Музеј је успео да наба ви 

19   Тијана Јовановић Чешка, „Дела из Музеја Јоце Вујића у Сенти у 
Ликовној збирци Историјског музеја Србије”, Зборник Народног музеја 
XVIII/2 529–559.

20   О фотографијама Обреновића више видети: Штефица Радма-
новић, Фотографије династије Обреновић, каталог збирке Историјског 
музеја Србије, Београд 2009.

21  Штефица Радмановић, Фонд Ђорђа Станојевића у Историј-
ском музеју Србије, каталог, рад за звање музејског саветника, необ јав-
љен рукопис.
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још неколико предмета као што су два џубета Јели-
сав ке Обреновић, жардињеру, два свећњака, шахов-
ску гар нитуру краља Милана, рукопис његове драме 
„Сли вница”, писан на немачком и под псеудони мом 
Харун ал Рашид, доњи веш, сат и новчаник кра љице 
На талије, наочаре краља Александра, односно чашу 
и чинију Петрије Обреновић. 

Вредно помена је свакако и посуђе које је било 
у поседу чланова породице а које је сачувано у 
Историјском музеју. Поред предмета од порцулана 
и делова есцајга, сачувано је и педесетак предмета 
од стакла који су израђени како у иностранству, 
првенствено Бечу, али и у првој српској фабрици 
стакла у Јагодини. Хералдичке ознаке на предме -
тима указу је на време њиховог настанка, а међу нај-
старијим су две чаше са кнежевским дворским гр-
бом и деви зом Обреновића (Tempus et meum ius) и 
припадају пр вом периоду владавине кнеза Милана. 
Ове чаше, као и тањир и чаша од безбојног стакла, са 
краљев ском круном али без српског грба што упућује 
да их је краљ Милан поручио после абдикације, рад 
су бечког стаклара Лобмајера. Производ ове радио-
нице су вероватно и два комплета за компот који 
потичу са двора Обреновића. Део предмета који 
је у Музеј дошао путем поклона својевремено је 
откупљен на лицитацији коју је 1911. године кра-
љи ца Наталија организовала у Горњем Милановцу 
са циљем да од прикупљених средстава опреми 
милановачку гимназију. На лицитацији предмета 
из заоставштине Обреновића набављен је и ком-
плет за белу кафу од беж порцелана са позлаћеном 
ивицом и флоралним орнаментима који се састоји 
од четири шољице са тањирићима, посуде за кафу, 
мле ко и шећер. Комплет је откупљен за Музеј 1969. 
године. Споменућемо још и чашу коју је краљ Алек-
сандар Обреновић поклонио архитекти Александ-
ру Бугарском 1889. године после завршетка град ње 

београдског двора. Чаша са стопом је превучена 
зе  леном лазуром и има 24 медаљона у којима су 
прикази разних европских бања. Музеј је ову ча шу 
до био на поклон 1996. године од потомка архи тек те 
Бугарског.

Што се тиче намештаја који је некада био енте-
ријер дворова и других објеката које су користили 
припадници династије, у Историјском музеју се 
чува салон из Старог двора, рађен у стилу Напо-
леона III, а који се састоји од две фотеље, канабеа, 
огледала са конзолом, салонског стола, четири сто-
лице, трокрилног ормана и полице за књиге. Са-
лон је дошао у посед Музеја 1968. године, а 1995. 
набављено је огледало са жардињером и две године 
касније лустер из Старог двора. Као куриозитет мо-
же се навести кључ од просторије у којој су се кри ли 
краљ Александар и краљица Драга током Мај ског 
преврата пре него што су убијени, а Музеј га је 
добио на поклон 1992. године. Сто који је припадао 
кнезу Михаилу набављен је 1972. године.

Када је реч о уметничким делима са предста-
вама чланова династије Обреновић који се чувају 
у Историјском музеју Србије, међу њима доминира 
графика, односно литографија, а најзаступљенији 
аутор је свакако Анастас Јовановић. Поред њега, 
споменућемо и Винценца Кацлера, Карла Сатмари-
ја, Карла Брандта, Демезона, Бауера, Милана Јова-
новића итд, док за одређен број аутор није познат. 
Међутим, највећу вредност у збирци Историјског 
му зеја имају репрезентативни портрети чланова 
династије. Реч је о два портрета кнеза Милоша, за-
тим кнеза Михаила и Александра Обреновића. Ови 
портрети су рађени у традицији репрезентативног 
портретног сликарства које у Србији почиње убр-
зано да се развија са политичком еманципацијом 
од турске власти, стварањем националне елите и 
успоном грађанства током 30-тих година 19. века, 
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када поред сликара образованих на Бечкој ликов-
ној академији који долазе у Србију да одговоре на-
растајућој потреби за репрезентацијом, многи срп-
ски уметници, попут Уроша Кнежевића и Анастаса 
Јовановића, одлазе у Беч да би стекли адекватно 
образовање.22

На слици Уроша Кнежевића кнез Милош је 
представљен у генералској униформи, која одгова-
ра оделу чиновника војних а од којих се разлику-
је по количини веза на јаки и зарукављима и по 
генералским еполетама. На грудима има само Ор-
ден Свете Ане и Орден славе (Нишани ифтихар), 
што указује на 1835. годину као годину настанка 
пор трета. Сабља на портрету је златна сабља за храб-
рост коју је Карађорђе добио од руског цара Алек-
сандра Првог а која је након Карађорђевог убиства 
прешла у Милошеве руке. Слика је преузета о Му-
зеја Првог српског устанка, за који је набављена 
1956. године. Други портрет кнеза Милоша, рад Јо-
зефа Грандауера из 1844. године, Музеј је откупио 
1972. године.

За слику кнеза Михаила из 1846. године, која 
је мање позната и приказује га са бекенбардима у 
црвеној надвојводској (генералској) парадној уни-
фор ми, једно време се сматрало да је такође Уроша 
Кнежевића.

И краљ Александар Обреновић је приказан у 
униформи, са лентом, Орденом кнеза Лазара и дру-
гим одликовањима. Рад је аустријског сликара Хајн-
риха Васмута из 1894, а Музеј ју је откупио 1967, када 
је набављен и гипсани портрет престо лона следника 
Александра, рад уметничке радионице „Зимани” из 
1889. године. 

Краљица Наталија је једина од жена из дина-
сти је Обреновић чији се репрезентативан портрет 
налази у Историјском музеју, рад извесног Вајланда 
из 1887. године. Поред овог портрета, у Музеју се 
чувају и два гипсана попрсја краљице Наталије, рад 
мађарског вајара Алајоша фон Штробла из 1886. го-
дине.

Овим би завршили кратак преглед онога што 
се од заоставштине Обреновића чува у Историј-
ском музеју Србије. Реч је о луксузним предметима 
чији је изглед, порекло и материјал, без обзира о 
којој врсти предмета да се ради, био у функцији 
пот врде статуса, богатства и моћи њихових вла-
сника. Сачувана одећа представља луксузне при-
мерке свечаног народног одела, попут копорана, 
џе мадана, гуњића, чакшира кнеза Милоша и ћурка 
кнеза Михаила богато украшених везом од срме, 
кићанкама и опточених гајтанима, затим Милоше-
ва свечана долама, као најрепрезентативнији део 
одеће и његова собна капа, примерке женске одеће, 
попут хаљине кнегиње Љубице, фистана кнегиње 
Јулије и антерије Јелисавке Обреновић, ћерке кне-
за Милоша. Од одеће је сачувано и неколико вој-
нич ких мундира кнеза Михаила, његов фрак, као 
и одело које је носио у тренутку атентата у Кошут-
њаку. Скупоцене израде је и пратећи део одеће, 
жен ски аксесоар, затим јахаћа опрема, као и многи 
сва кодневни употребни предмети, веома често бо-
гато декорисани, стоно и друго посуђе и напокон 
намештај. 

Како предмети често надживе људе, што је 
слу чај и са династијом Обреновића, овај рад, пре 
све га његов каталошки део, представља допринос 
под сећању на остатке материјалне културе која је 
остала иза њих.

22   Катарина Митровић, „Луксуз у српској визуелној култури”, 
не о бјављен рукопис магистарског рада. 
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Долама кнеза Милоша
19. век
Чоjа, свила, шивење, прошивање, златовез
Дужина 111,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-54/3155
Преузето од МСУ, инв. бр. 600; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 3.
Ова долама је са још 89 предмета поклоњена 
Народном музеју из двора као заоставштина 
Обреновића. У старом инвентару НМ под ред.

бр. 1122 стоји: „90 комада одела и других ствари
г. Јефрема, г. Томаније и оца Његовог Величанства. 
Поклон из двора 1881.”

2. Долама кнеза Милоша
19. век
Чоjа, свила, брокат, шивење, прошивање
Дужина 128 цм
ИМС, инв. бр. Р-45/3142 
Преузето од МСУ, инв. бр. 303; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 13.
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3. Копоран кнеза Милоша
19. век
Чоjа, свила, сатен, шивење, прошивање, вез
Дужина 56 цм
ИМС, инв. бр. Р-8/3143 
Преузето од МСУ, инв. бр. 301; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 80.

4. Гуњче кнеза Милоша
19. век
Чоjа, рипс, шивење, прошивање
Дужина 64 цм

3 4
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6. Чакшире кнеза Милоша
19. век
Чоjа, рипс, шивење, прошивање
Ширина 125 цм, дужина 95 цм
ИМС, инв. бр. Р-20/3150 
Преузето од МСУ, инв. бр. 588; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 15.

7. Чакшире кнеза Милоша
19. век
Чоjа, шивење, прошивање, златовез
Дужина 114 цм

7

ИМС, инв. бр. Р-50/3144 
Преузето од МСУ, инв. бр. 280; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 44.

5. Чакшире кнеза Милоша
19. век
Чоjа, свила, шивење, прошивање, златовез
Ширина 134 цм, дужина 84 цм
ИМС, инв. бр. Р-19/3149 
Преузето од МСУ, инв. бр. 589; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 24.

8
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ИМС, инв. бр. Р-23/3147 
Преузето од МСУ, инв. бр. 292; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 49.

8. Чакшире парадне кнеза Милоша
19. век
Чоjа, свила, шивење, прошивање
Дужина 111.5 цм
ИМС, инв. бр. Р-24/3151 
Преузето од МСУ, инв. бр. 578; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 4.

9 10
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9. Чакшире кнеза Милоша
19. век 
Чоjа, свила, шивење, прошивање, златовез
Дужина 112 цм
ИМС, инв. бр. Р-68/3154 
Преузето од МСУ, инв. бр. 295; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 54.

10. Капа собна кнеза Милоша
19. век 
Свила, сомот, кожа, шивење, прошивање, вез, 
аплицирање
Пречник 20 цм (приближно)
ИМС, инв. бр. Р-53/3153 
Преузето од МСУ, инв. бр. 594; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1651.

11. Доколенице кнеза Милоша
19. век 
Чоjа, свила, шивење, прошивање, златовез
Ширина 37 цм (откопчане), дужина 37 цм
ИМС, инв. бр. Р-52/3152 
Преузето од МСУ, инв. бр. 349; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 91.

12. Поjас за новац
19. век 
Сомот, кожа, кадифа, шивење, прошивање, 
златовез
9.5 х 290 цм
ИМС, инв. бр. Р-66/3728 
Преузето од МСУ, инв. бр. 306; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 500.

13. Аша кнеза Милоша
19. век 
Велур, памук, шивење, прошивање
100 х 115 цм
ИМС, инв. бр. Р-64/3221 
Преузето од МСУ, инв. бр. 591; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 42.

13 14 15

16 17



26

14. Лула кнеза Милоша
19. век
Дрво, сребро, резбарење
Дужина 14.5 цм
ИМС, инв. бр. Р-51/3145 
Преузето од МСУ, инв. бр. 819;
за МСУ набављена 1960.
По традицији, Милош је лулу добио од породице 
Бајић, приликом удаје његове ћерке Перке. 

15. Чаша кнеза Милоша Обреновића
са монограмом МТО
Прва половина 19. века, Ст. Петербург 
Сребро, гравирање, позлата
Висина 9,5 цм, пречник 8 цм
ИМС, инв. бр. 102/647 
Преузето од МСУ, инв. бр. 170; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 107.

16. Чаше кнеза Милоша Обреновића (2 комада)
Прва половина 19. века, Ст. Петербург 
Сребро, ливење, позлата
Висина 10 цм
ИМС, инв. бр. Р-103/648 
Преузето од МСУ, инв. бр. 169; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 108.
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17. Чаше кнеза Милоша Обреновића (4 комада)
Прва половина 19. века, Ст. Петербург 
Сребро, ливење, позлата
Висина 10,5 цм, пречник 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Р-104/649 
Преузето од МСУ, инв. бр. 175; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 106.
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18. Кутиjа за свеће кнеза Милоша
Прва половина 19. века 
Сребро, гравирање, ливење
Висина 13 цм, пречник 6 цм
ИМС, инв. бр. Р-106/651 
Преузето од МСУ, инв. бр. 172; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 690.

19. Послужавник Милоша Обреновића
Прва половина 19. века, Русиjа

Метал, гравирање, ливење, посребривање
Пречник 36 цм
ИМС, инв. бр. Р-132/679 
Преузето од МСУ, инв. бр. 166; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 103.
Послужавник је служио као поклон који је кнез 
Милош давао заслужнима уместо одликовања.

20. Послужавник Милоша Обреновића
Прва половина 19. века, Русиjа
Сребро, гравирање, ливење, посребривање
Пречник 36 цм
ИМС, инв. бр. Р-133/680 
Преузето од МСУ, инв. бр. 166; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 103.
Послужавник је служио као поклон који је кнез 
Милош давао заслужнима уместо одликовања.

21. Послужавник Милоша Обреновића
Прва половина 19. века
Сребро, гравирање, ливење
44 х 59 цм
ИМС, инв. бр. Р-134/681 
Преузето од МСУ, инв. бр. 165; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 104.
Послужавник је служио као поклон који је кнез 
Милош давао заслужнима уместо одликовања.

22. Послужавник Милоша Обреновића
Прва половина 19. века
Сребро, гравирање, ливење
35 х 47 цм
ИМС, инв. бр. Р-135/682 
Преузето од МСУ, инв. бр. 167; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.
Послужавник је служио као поклон који је кнез 
Милош давао заслужнима уместо одликовања.

22
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у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 86.
Натпис: „На млогај лета његовој светлости 
государу Милошу Обреновићу, књаз Србскији”
и „Све покорњене подстављено Адалфом 
Бергманом с фамилиом.” 

28. Посмртница кнезу Милошу Обреновићу
1860, Београд
Свила, штампа
54,5 х 66,5 цм
ИМС, инв. бр. З-106
Преузето од МСУ, инв. бр. 161; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1719.
Натпис: „Милош Обреновић I књаз српски,
роди се у Добрињи на Тодорову суботу 1780. 
Претстави се у Београду 14. септембра 1860. год.”

29. Посмртница кнезу Милошу Обреновићу
1860, Београд
Свила, штампа
54,5 х 66,5 цм
ИМС, инв. бр. З-107 

23. Вотивни тањир кнеза Милоша Обреновића
До 1822. 
Сребро, ливење, урезивање, позлата
Пречник 17,1 цм
ИМС, инв. бр. Р-215/3707 
Откупљено 1970.

24. Бокалчићи кнеза Милоша (2 комада)
19. век 
Глина, печење, глеђосање
Висина 11,5 цм; 12,5 цм, пречник 5,5 цм (дна)
ИМС, инв. бр. Р-67/4195 
Преузето од МСУ, инв. бр. 148; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1060.

25. Печат Милоша Обреновића
1821–1823.
Гвожђе (и легуре), резање
Висина 4 цм, пречник 2,8 х 3 цм
ИМС, инв. бр. Пч-21/95 
Преузето од МСУ, инв. бр. 509; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 572.

26. Печат Милоша Обреновића
Око 1845.
Бронза, дрво, кожа, гравирање
Ширина 7 цм, дужина 8 цм (дршке)
ИМС, инв. бр. Пч-31/560 
Преузето од МСУ, инв. бр. 786;
за МСУ набављено 1957.

27. Похвалница кнезу Милошу
12. април 1859.
Свила, штампа 
67 х 53 цм 
ИМС, инв. бр. З-112
Преузето од МСУ, инв. бр. 701; до 1955.
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Преузето од МСУ, инв. бр. 452; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1719.
Натпис: „Милош Обреновић I књаз српски,
роди се у Добрињи на Тодорову суботу 1780. 
Претстави се у Београду 14. септембра 1860. год.”

30. Рачунска књига кнежевог двора
вођена од 26. јуна 1823. до 25. априла 1830.
Београд
Папир, писано руком
21 х 26 цм
ИМС, инв. бр. АГ-339/2476 
Преузето од МСУ, инв. бр. 141; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 133.

31. Квита коју је кнез Милош издао
на 12.321 гроша и 20 пара
14. октобар 1822, Крагујевац
Папир, писано руком
17 х 23 цм
ИМС, инв. бр. АГ-140/622 
Преузето из МСУ, инв. бр. 141.
Налазила се у рачунској књизи.

32. Облигација Милоша Обреновића на суму
од 15.835 гроша издатих Ђоки Перићу
15. јуни 1815.
Папир, писано руком
40,5 х 24 цм
ИМС, инв. бр. АГ-111/593
Преузето из МСУ, инв. бр. 788, за МСУ
набављено 1957.
 
33. Свидатељство Милоша Обреновића 
Николи Николајевићу о закупу земље између 
Остружнице и Умке
20. март 1819, Пећани

Папир, писано руком
23,5 х 41 цм
ИМС, инв. бр. АГ-143/706 
Преузето из МСУ. 

34. Писмо кнеза Милоша Николи Луњевици у 
коме му саветује да у трговини поступа разумно
17. новембар 1820, Крагујевац
Папир, мастило, писано руком
34,2 х 23,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-1499
Поклон 2013.

35. Писмо кнеза Милоша Николи Луњевици 
о постављењу његовог сарадника Ивана на 
положај у нахији и о пропасти посла око соли
у Влашкој
13. април 1828, Пожаревац
Папир, мастило, писано руком
42 х 25,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-1498
Поклон 2013.
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36. Писмо Милоша Обреновића Таси Терзији
9. јули 1828, Остружница
Папир, писано руком
36 х 26 цм
ИМС, инв. бр. АГ-181/855 
Откупљено 1967.

37. Писмо кнеза Милоша Николи Луњевици да 
може слободно да тера краве у Рачу ради продаје
15. август 1830, Крагујевац
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Папир, мастило, писано руком
29,5 х 25,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-1500
Поклон 2013.
 
38. Писмо кнеза Милоша Обреновића сину
кнезу Михаилу о потреби отварања српске 
агенције у Букурешту 
6. март 1841, Букурешт
Папир, писано руком
36,5 х 24 цм
ИМС, инв. бр. АГ-108/590
Откупљено 1967.

39. Писмо кнеза Милоша Обреновића сину
кнезу Михаилу да не може да опрости новчани 
дуг Кости Стојановићу
28. јуни 1841, Темишвар
Папир, писано руком
24 х 18 цм
ИМС, инв. бр. АГ-106/587 
Откупљено 1967.

40. Писмо кнеза Милоша Обреновића сину
кнезу Михаилу да се берат на наследно 
кнежевско достојанство не налази код њега
5. новембар 1841, Беч
Папир, писано руком
27 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-107/589
Откупљено 1967.

41. Писмо кнеза Милоша Обреновића сину
кнезу Михаилу о Марковићу и Пазарцу који
су га три године лагали итд.
13. децембар 1841, Беч
Папир, писано руком
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22 х 13,3 цм
ИМС, инв. бр. АГ-105/586 
Откупљено 1967.

42. Описаниjе живота његове светлости 
владаjућег књаза србског М. Т. Обреновића
Ђорђе Гроздановић
1859, Београд
Штампа
21,5 х 14,5цм, 136 стр. 
ИМС, инв. бр. Књ-151/3084 
Откупљено 1960.

43. Посмртна маска кнеза Милоша Обреновића
1860, Београд
Гипс, отискивање
Ширина 20 цм, висина 21 цм, дебљина 17 цм
ИМС, инв. бр. Л-2509
Преузето од МСУ, инв. бр. 433; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 134.
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44. Посмртна маска кнеза Милоша Обреновића 
(2 комада)
Миливоj Шинтар
1957, Београд, Народни музеj
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Гипс
Ширина 20 цм, висина 21 цм, дебљина 17 цм
ИМС, инв. бр. Л-2510
Преузето од МСУ, инв. бр. 815.

45. Посмртна маска кнеза Милоша
Восак
Ширина 20 цм, висина 21 цм, дебљина 17 цм
ИМС, инв. бр. Л-3463
Откупљено 1965.

46. Портрет кнеза Милоша
Урош Кнежевић, 1835–1840.
Уље на платну
113 х 84 цм
ИМС, инв. бр. Л-957
Преузето од МСУ, инв. бр. 763,
за МСУ набављено 1956.
Портрет је вероватно рађен по великој слици 
Павела Ђурковића на којој је кнез Милош 
представљен у природној величини,
а која није сачувана. 
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47. Портрет Милоша Обреновића
Jозеф Грандауер
1844, Беч
Уље на платну
92 х 72 цм
ИМС, инв. бр. Л-2173
Откупљено 1972.

48. Кнез Милош Обреновић
Дафингер, Крихубер, Мориц Михаел
1842, Беч

Литографија Ј. Рау
41,2 х 30,8 цм
ИМС, инв. бр. Л-1580/4893 
Откупљено 1972.

49. Портрет кнеза Милоша Обреновића
Анастас Jовановић
1852, Беч
Литографија
54,5 х 36,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-12
Откупљено 1965.
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50. Кнез Милош Обреновић
Анастас Jовановић
1852, Беч
Штампа
50,9 х 36 цм
ИМС, инв. бр. Л-1570/4887 
Откупљено 1972.

51. Кнез Милош Обреновић
Анастас Jовановић, J. Халер
1852, Беч
Литографија
53,5 х 36,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-2503
Преузето од МСУ, инв. бр. 843,
за МСУ набављено 1961.

52. Кнез Милош Обреновић
Карл Брандт, А. Кнејсел
19. век, Беч
Литографија
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23 х 14,4 цм
ИМС, инв. бр. Л-1579/4892 
Откупљено 1972.

53. Кнез Милош Обреновић
Е. Демезон, Лемерсије
19. век, Београд
Литографија
17,2 х 17,8 цм
ИМС, инв. бр. Л-1581/4894 
Откупљено 1972.

54. Кнез Милош Обреновић
Штампа, колор
55,5 х 42,7 цм
ИМС, инв. бр. Л-864/5484
Откупљено 1972. 

55. Фоторепродукција сликаног портрета
кнеза Милоша Обреновића
Милан Јовановић
Око 1900, Београд
Колорисана фотографија
49,5 х 38 цм
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ИМС, инв. бр. Л-2512
Преузето од МСУ, инв. бр. 835,
за МСУ набављено 1961.

56. Фоторепродукциjа сликаног портрета
кнеза Милоша
Милан Jовановић
Око 1900, Београд

Позитив, смеђ
16,5 х 10,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-4269 
Поклон 1975.

57. Кнез Милош и кнез Михаило Обреновић
К. С. Каменорез, М. Д. Рашић
19. век, Београд
Литографија
20,7 х 26 цм горе (25,6 цм доле)
ИМС, инв. бр. Л-1582/4895 
Откупљено 1972.

58. Карађорђе и Милош Обреновић
Коларц, Ј. Рау
19. век
Литографија
21,5 х 25,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-2508
Преузето од МСУ, инв. бр. 836,
за МСУ набављено 1961.
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59. Фоторепродукциjа литографије са 
портретима кнеза Милоша и кнеза Михаила
Непознати аутор
Око 1865, Београд
Позитив, смеђ
6,2 х 10 цм 
ИМС, инв. бр. Ф-4760/3 
Испод портрета текст: „Михаило Обреновић 
садањи Кнез Србије 1865. и отац му Милош
у време устанка против Турака 1815.” /Печатња 
Едварда Лангера у Пешти 1865. / Издао Павле 
Чортановић
Откупљено 1976.

60. Медаљон са ликом кнеза Милоша Обреновића
Остоја Горданић Балкански
1993, Београд
Бронза, рељеф
Пречник 35 цм
ИМС, инв. бр. Л-81
Поклон аутора 1993.

61. Таковски устанак
Винценц Кацлер
1882.
Олеографија каширана на платно
42 х 60 цм
ИМС, инв. бр. Л-2517
Преузето од МСУ, инв. бр. 835,
за МСУ набављено 1961.

62. Таковски устанак
Винценц Кацлер, Ј. Герхард
19. век
Литографија
42 х 67 цм
ИМС, инв. бр. Л-252/3512
Откупљено 1972.
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63. Таковски устанак
Анастас Јовановић
Око 1860.
Позитив, смеђ
6,2 х 10,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-3928
Откупљено 1983.

64. Кнез Милош Обреновић у битци
код Пожаревца 1815.
Бертанд (по Ђ. Jовановићу), Париз
Фоторепродукциjа
56 х 38 цм
ИМС, инв. бр. Л-2521
Преузето од МСУ, инв. бр. 839,
за МСУ набављено 1961.

65. Долазак српске депутациjе кнезу Милошу
у Букурешт 1859.
Карло Поп де Сатмари
19. век, Букурешт
Литографија, налепљена на подлогу

55 х 71 цм
ИМС, инв. бр. Л-2254 
Откупљено 1970.

66. Фоторепродукција литографије
„Депутација Св. Андрејске велике народне 
скупштине подноси књазу Милошу
адресу Народне скупштине у Букурешту
3. јануара 1859.”
Карло Поп де Сатмари
Око 1860.
Позитив, смеђ
6,2 х 10,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-3923
Откупљено 1983.
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67. Хаљина кнегиње Љубице
19. век
Брокат, вез
Дужина 130 цм
ИМС, инв. бр. Р-70
Порекло непознато.

68. Прамен косе кнегиње Љубице Обреновић
Коса обмотана љубичастом траком, у шареној 
округлој кутији, уз њу цедуља: „Коса кнегиње 
Љубице Милоша I Обреновића, матере књаза 
Михаила М. Обреновића II.” На полеђини кутије 
текст: „Коса покоине мое маике.”
ИМС, инв. бр. Р-388
Преузето од МСУ, инв. бр. 153; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 257.

69. Прстен печатни кнегиње Љубице Обреновић
19. век
Месинг, гравирање
Пречник 1,4 цм (главе), пречник 2 цм (прстена), 
тежина 10,90 гр
ИМС, инв. бр. Р-364
Преузето од МСУ, инв. бр. 13; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 740.

70. Писмо кнегиње Љубице Николи Луњевици
у коме се жали на своју јетрву Милосаву
1. октобар 1828, Пожаревац
Папир, мастило, писано руком
41,2 х 25,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-1495
Поклон 2013.

71. Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу 
Обреновићу у вези пресељења у Топчидер
30. јули 1831, Београд
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Папир, писано руком
39 х 25 цм
ИМС, инв. бр. АГ-430/5895 
Откупљено 1981.

72. Писмо кнегиње Љубице Ивани Младеновић
о својим предлозима за кумство
22. септембар 1833, Пожаревац
Папир, писано руком
42,5 х 25 цм
ИМС, инв. бр. АГ-89/481 

Преузето од МСУ, инв. бр. 750,
за МСУ набављено 1955.

73. Писмо кнегиње Љубице Ивани,
удовици Младена Миловановића у коме јој 
обећава посету
3. октобар 1833, Пожаревац
Папир, писано руком
37 х 23 цм
ИМС, инв. бр. АГ-85/477
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Преузето од МСУ, инв. бр. 746,
за МСУ набављено 1955.

74. Писмо кнегиње Љубице Ивани,
удовици Младена Миловановића у коме јој 
честита празник и захваљује на дару
26. децембар 1833, Пожаревац
Папир, писано руком
41,5 х 25,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-84/476 
Преузето од МСУ, инв. бр. 745,
за МСУ набављено 1955.

75. Писмо кнегиње Љубице Ивани Младеновић
у коме честита рођење новог кумчета
7. октобар 1834, Пожаревац
Папир, писано руком
38 х 25,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-92/484 
Преузето од МСУ, инв. бр. 753,
за МСУ набављено 1955.

76. Писмо кнегиње Љубице Ивани Младеновић
у вези договора о крштењу кумчета
1. јули 1837, Београд
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Папир, писано руком
34,5 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-96/488 
Преузето од МСУ, инв. бр. 757,
за МСУ набављено 1955.

77. Писмо кнегиње Љубице Ивани Младеновић
у коме захваљује на дару и жели здравље
своме кумчету
24. новембар 1837, Пожаревац
Папир, писано руком
38 х 23,5 цм

ИМС, инв. бр. АГ-90/482 
Преузето од МСУ, инв. бр. 751,
за МСУ набављено 1955.

78. Писмо кнегиње Љубице Николи Луњевици
да је кнез Милош поднео писмену оставку
на своју службу и позива га да дође у посету
30. мај 1839, Београд
Папир, мастило, писано руком
35,2 х 21,7 цм
ИМС, инв. бр. АГ-1497
Поклон 2013.

79. Писмо кнегиње Љубице деверу у коме га 
обавештава да је кнез Михаило решио да 
правленије Србије пресели у Крагујевац
17. мај 1840, Београд
Папир, мастило, писано руком
35,2 х 22,2 цм
ИМС, инв. бр. АГ-1490
Поклон 2013.
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80. Објава о смрти кнегиње Љубице Обреновић
26. мај 1843, Нови Сад
Папир, штампа
26 х 17 цм 
ИМС, инв. бр. АГ-26/295 
Откупљено 1967.

81. Кнегиња Љубица Обреновић
Анастас Jовановић, J. Рау
1851.
Литографија рађена према портрету
Павела Ђурковића
53 х 36 цм
ИМС, инв. бр. Л-2497 

Преузето од МСУ, инв. бр. 844,
за МСУ набављено 1961.

82. Кнегиња Љубица Обреновић
Анастас Jовановић
1851, Беч
Литографија
54 х 36,2 цм
ИМС, инв. бр. Л-13 
Откупљено 1965.

83. Кнегиња Љубица Обреновић
Анастас Jовановић
1851, Беч
Литографија
46,3 х 30 цм
ИМС, инв. бр. Л-1571/4888 
Откупљено 1972.

84. Портрет Љубице Обреновић Вукомановић
Остоја Горданић Балкански
2003, Београд
Рељеф, бронза
Пречник 35 цм
ИМС, инв. бр. Л-3208 
Поклон аутора 2003.
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Милан Обреновић II

2. јули 1903, Београд
Папир, писано руком
34 х 21 цм
ИМС, инв. бр. Р-196/1917
Преузето од МСУ, инв. бр. 67; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1330.

88. Цедуља са обавештењем Милана Обреновића 
II Константину Раносу да узме Забавник и 
Календар и да их понесе када буде долазио
16. новембар 1838, Темишвар
Папир, писано руком, француски језик
8 х 11,3 цм
ИМС, инв. бр. АГ-564/1340
Откупљено 1967.

89. Распис Попечитељства унутрашњих дела
о данима жалости поводом смрти кнеза Милана
1. јули 1839, Београд
Папир, писано руком
37 х 23 цм
ИМС, инв. бр. АГ-94/486 
Преузето од МСУ, инв. бр. 34; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1330.

90. Милан М. Обреновић II, књаз српски
Анастас Jовановић, Ј. Халер
19. век, Беч
Литографија
54,1 х 36,1 цм
ИМС, инв. бр. Л-14
Откупљено 1965.
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85. Капа кнеза Милана Обреновића
19. век
Кадифа, шивење, прошивање, вез
Висина 12,5 цм, пречник 21 цм
ИМС, инв. бр. Р-30/3158
Преузето од МСУ, инв. бр. 350; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 5.

86. Прстен Милана М. Обреновића II
Злато, ливење, гравирање
Ширина 1,2 цм (главе), дужина 1,4 цм (главе), 
дебљина 0,25 цм (главе), пречник 2,1 цм (карике), 
тежина 11,80 гр
ИМС, инв. бр. Р-195/1917 
Преузето од МСУ, инв. бр. 67; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1330.
Пронађен приликом раскопавања гробнице кнеза 
Милана у палилулској цркви ради сахране краља 
Александра Обреновића.

87. Писмо министра унутрашњих дела Стојана 
Протића министру просвете и црквених дела 
Љуби Стојановићу о открићу прстена кнеза 
Милана Обреновића
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Михаило Обреновић

91. Ћурак кнеза Михаила Обреновића
Половина 19. века
Чоjа, шивење, прошивање, вез
Дужина 131 цм
ИМС, инв. бр. Р-38/3186 
Преузето од МСУ, инв. бр. 585; до 1955. у
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 20.

92. Гуњче кнеза Михаила Обреновића
19. век 
Сомот, чоjа, шивење, прошивање, вез
Дужина 75 цм
ИМС, инв. бр. Р-6/3173
Преузето од МСУ, инв. бр. 296; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 63.
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93. Фрак кнеза Михаила Обреновића
19. век 
Чоjа, сомот, шивење, прошивање
Дужина 108 цм
ИМС, инв. бр. Р-39/3174 
Преузето од МСУ, инв. бр. 298; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 32.

94. Чакшире кнеза Михаила Обреновића
19. век 
Чоjа, свила, тафт, шивење, прошивање
Дужина 115 цм
ИМС, инв. бр. Р-17/3187 

Преузето од МСУ, инв. бр. 269; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 19.

95. Чакшире кнеза Михаила Обреновића
19. век 
Чоjа, шивење, прошивање, златовез
Дужина 116 цм
ИМС, инв. бр. Р-22/3189 
Преузето од МСУ, инв. бр. 299; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 50.
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96. Чакшире кнеза Михаила
19. век 
Чоjа, шивење, прошивање, вез
Дужина 105 цм
ИМС, инв. бр. Р-75/3190 
Преузето од МСУ, инв. бр. 285; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 23.

97. Генералски мундир кнеза Михаила
Прва половина 19. века 
Чоjа, вунени штоф, шивење, прошивање, златовез
Ширина 41,5 цм (рамена), дужина 99 цм,

висина 7 цм (jаке)
ИМС, инв. бр. У-1/3175 
Преузето од МСУ, инв. бр. 317; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 81.

98. Мундир кнеза Михаила
19. век 
Чоја, сребрни ширити
Дужина 80 цм
ИМС, инв. бр. У-2/3176
Преузето од МСУ, инв. бр. 276; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 6.
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99. Летњи мундир пешадиjског потпуковника 
кнеза Михаила
19. век 
Платно, златни ширити
Ширина 40 цм (рамена), дужина 76,5 цм,
висина 4,5 цм (jаке)
ИМС, инв. бр. У-3/3178 
Преузето од МСУ, инв. бр. 287; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 47.

100. Мундир пешадиjског потпуковника
кнеза Михаила
19. век 
Чоја, златни ширити
Ширина 41 цм (рамена), дужина 80 цм,
висина 4,5 цм (jаке)
ИМС, инв. бр. У-4/3179 
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Преузето од МСУ, инв. бр. 274, до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 30.

101. Мундир генералштабног пуковника
кнеза Михаила
19. век 
Чоја, златни ширити
Ширина 37,5 цм (рамена), дужина 77 цм,
висина 4,5 цм (јаке)
ИМС, инв. бр. У-5/3180
Преузето од МСУ, инв. бр. 286; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 45.

102. Мундир пешадиjског пуковника кнеза 
Михаила
19. век 
Чоја, златни ширити
Ширина 41 цм (рамена), дужина 78 цм,
висина 5 цм (jаке)
ИМС, инв. бр. У-6/3181 
Преузето од МСУ, инв. бр. 273; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 35.

103. Мундир пуковника кнеза Михаила
19. век 
Чоја, сребрни ширити
Ширина 38,5 цм (рамена), дужина 77 цм,
висина 4,5–5 цм (jаке)
ИМС, инв. бр. У-7/3182
Преузето од МСУ, инв. бр. 288; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 17.

104. Мундир уланског пуковника кнеза Михаила
19. век 
Чоја, сребрни ширити
Ширина 40 цм (рамена), дужина 77 цм,
висина 5 цм (jаке)

105

106



52

ИМС, инв. бр. У-8/3183 
Преузето од МСУ, инв. бр. 272; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 34.

105. Летњи мундир пешадиjског официра,
кнеза Михаила
19. век 
Платно, златни ширити
Ширина 40 цм (рамена), дужина 76,5 цм,
висина 4,5 цм (jаке)

ИМС, инв. бр. У-9/3184 
Преузето од МСУ, инв. бр. 291; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 56.

106. Летњи мундир коњичког пуковника
кнеза Михаила
19. век 
Платно, сребрни ширити
Ширина 40 цм (рамена), дужина 77 цм,
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висина 4,5 цм (јаке)
ИМС, инв. бр. У-10/3185 
Преузето од МСУ, инв. бр. 321; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 7.

107. Воjводске панталоне кнеза Михаила
19. век 
Чоjа, свила, метал
Дужина 114 цм
ИМС, инв. бр. У-11/3188 
Преузето од МСУ, инв. бр. 293; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 52.

108. Панталоне кнеза Михаила (?)
19. век 
Чоjа, златни ширити

Дужина 114 цм
ИМС, инв. бр. У-14/3191 
Преузето од МСУ, инв. бр. 323; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 65.

109. Панталоне у коjима jе убиjен кнез Михаило
19. век 
Памук, шивење, прошивање
Дужина 120 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-1
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

110 111



54

110. Кошуља у коjоj jе убиjен кнез Михаило
19. век
Памук, шивење, прошивање
Ширина 45 цм (рамена), дужина 80 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-2
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.
 
111. Дугачке гаће кнеза Михаила
у коjима jе убиjен
19. век 
Памук, шивење, прошивање
Дужина 117 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-3 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

112. Прслук кнеза Михаила у коме jе убиjен
19. век 
Свила, вунени штоф, шивење, прошивање
Ширина 32 цм (рамена), дужина 53 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-4
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.
 
113. Чарапе кнеза Михаила у коjима jе убиjен
19. век 
Памук
Дужина 36 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-5
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.
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114. Рукавице кнеза Михаила у коjима jе убиjен
19. век 
Кожа, шивење, прошивање
Дужина 20 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-6 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

115. Хознтрегери кнеза Михаила
19. век 
Неидентификовани метал

Ширина 3,5 цм, дужина 115 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-7 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

116. Џепна марамица кнеза Михаила
19. век 
Памук
Ширина 55 цм, дужина 53 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-8 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

117. Марама кнеза Михаила
19. век 
Памук, шивење, прошивање
Ширина 80 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-9 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.
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118. Крпа у коjу су умотане ствари
кнеза Михаила после убиства
19. век 
Памук, шивење, прошивање
Ширина 110 цм, дужина 110 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-10 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

119. Табакера кнеза Михаила
19. век 
Метал, кожа
Ширина 9 цм, дужина 18 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-11 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

120. Кеса за новац кнеза Михаила
Прва половина 19. века
Чоjа, свила, шивење, прошивање
Висина 5 цм, пречник 9 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-12
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.
 
121. Матрица за израду визит карти
кнеза Михаила
J. Bignell
19. век, Лондон

Папир, штампање
Ширина 6 цм, дужина 10 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-13 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

122. Револвер коjим jе убиjен кнез Михаило
19. век
Метал, дрво, гравирање
4 цеви, калибар 0,10 мм, са нарочитим
механизмом за окидање
ИМС, инв. бр. ОВ-545/2137 

122 123

124



57

Преузето од МСУ, инв. бр. 88; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 966.

123. Аша кнеза Михаила
19. век 
Чоjа, лан, шивење, прошивање, вез
Ширина 64 цм, дужина 150 цм
ИМС, инв. бр. Р-28/3226 
Преузето од МСУ, инв. бр. 312; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 37.

124. Аша кнеза Михаила
19. век
Чоjа, лан, шивење, прошивање, ткање, аплицирање
Ширина 91 цм, дужина 104 цм
ИМС, инв. бр. Р-69/3227
Преузето од МСУ, инв. бр. 315; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 9.

125. Седло кнеза Михаила Обреновића
19. век
Сомот, кожа, шивење, прошивање, вез
Дужина 44 цм, висина 32 цм
ИМС, инв. бр. Р-40/3726 
Преузето од МСУ, инв. бр. 139; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 8.

126. Колан за седло кнеза Михаила
19. век
Канап, ткање
Ширина 7 цм, дужина 155 цм
ИМС, инв. бр. Р-76/3966
Преузето од МСУ, инв. бр. 343; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 8.
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 127. Чутура кнеза Михаила
19. век
Кожа, дрво, вез
Ширина 22 цм, висина 36 цм
ИМС, инв. бр. Р-72/2149 
Преузето од МСУ, инв. бр. 140; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 10.

128. Печат кнеза Михаила Обреновића
19. век 
Месинг, резање

Дужина 4,5 цм (дршке),
пречник 2,5 х 2,3 цм
У средини грб Србије и натпис
„Михаило Обреновић књаз сербски”
ИМС, инв. бр. Пч-15/89 
Преузето од МСУ, инв. бр. 143; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1357.

129. Сто кнеза Михаила Обреновића
Друга половина 19. века
Дрво, седеф, резбарење, инкрустациjа
Дужина 96–104 цм, ширина 69,5–78,5 цм,
висина 81 цм
ИМС, инв. бр. Р-210/3267 
Откупљено 1972.

130. Икона „Слика Сергиjевог вођења”
1869 (?), Троjица – Сергиjева лавра
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Дрво, сребро, рељеф
32,5 х 29 х 3 цм
ИМС, инв. бр. Р-282 
Откупљено 1995.
Плочица са натписом: „ На памјат серпского књаза 
Михаила III од граждан Москви 1869 года.”

131. Прокламациjа о боравку кнеза Михаила
у Цариграду и пријему код султана Абдул Меџида
5. март 1840, Београд
Папир, штампа
38 х 20 цм
ИМС, инв. бр. АГ-145/810 
Откупљено 1967.

132. Позивница за венчање Михаила Обреновића 
и Јулије Хуњади
Јули 1853, Беч

Папир, штампа, немачки језик
21,4 х 28 цм
ИМС, инв. бр. АГ-567/1343
Откупљено 1967.

133. Пропусница за пут кнеза Михаила и 
кнегиње Јулије у Пресбург
10. мај 1856, Беч
Папир, писано руком
29 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-341/3172 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

134. Писмо кнеза Михаила стрини да њој
и Ермили шаље свилене хаљине
8. април 1865.
Папир, писано руком
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21,9 х 14 цм
ИМС, инв. бр. АГ-2123
Откупљено 2008.

135. Писмо кнеза Михаила стрини да са Ермилом 
дође код њега на ручак
1. новембар 1865.
Папир, писано руком
21,4 х 13,8 цм
ИМС, инв. бр. АГ-2124
Откупљено 2008.

136. Лична забелешка кнеза Михаила о ферману 
у вези наследства и исељавању Турака из градова
19. век
Папир, писано руком, српски и француски језик
22 х 13,7 цм
ИМС, инв. бр. АГ-342/3172-1
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

137. Лична забелешка кнеза Михаила
19. век
Папир, писано руком
14 х 8,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-342/3172-2 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

138. Лична забелешка кнеза Михаила
19. век
Папир, писано руком, француски језик
17,5 х 11,2 цм
ИМС, инв. бр. АГ-342/3172-3 
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

139. Прокламација кнеза Михаила Обреновића 
„Моме љубезом народу” поводом смрти
кнеза Милоша
14. септембар 1860, Београд
Хартија, штампа
47 х 32 цм
ИМС, инв. бр. Пл-232/4516
Откупљено 1977.

140. Распоред при спроводу посмртних остатака 
књаза Михаила Обреновића
31. мај 1868, Београд
Хартија, штампа
52,5 х 40 цм
ИМС, инв. бр. Пл-390/7358 
Откупљено 1993.

141. Посмртница кнезу Михаилу Обреновићу
1868, Београд
Свила, штампа
69 х 52,5 цм
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ИМС, инв. бр. З-108 
Преузето од МСУ, инв. бр. 472; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја.
Натпис: „Михаил М. Обреновић III књаз
Србски/Роди се у Крагујевцу 4. септембра 1823. год.
би крвнички убијен у Београду 29. маја 1868. год.” 

142. Посмртница кнезу Михаилу Обреновићу
1868, Београд
Штампа

69 х 52,5 цм
ИМС, инв. бр. З-109 
Преузето од МСУ, инв. бр. 472; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја.
Натпис: „Михаил М. Обреновић III књаз
Србски/Роди се у Крагујевцу 4. септембра 1823. год.
би крвнички убијен у Београду 29. маја 1868. год.” 

143. Милош Обреновић или Поглед на историjу 
Србиjе од 1813–1839 : као одговор г. Сиприjану 
Роберту од Кнеза Михаила М. Обреновића
1850, Београд 
Штампа
17,5 х 12 цм, 127 стр.
ИМС, инв. бр. Књ-30/2962 
Откупљено 1965.

144. Кнез Михаило Обреновић у свечаноj одори
Др Хаjд
Око 1860, Беч
Позитив, смеђ
10 х 6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2307/1 
Откупљено 1966.

145. Кнез Михаило Обреновић у свечаноj одори
Др Хаjд
Око 1860, Беч
Позитив, смеђ
10 х 6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2300/4 
Откупљено 1967.

146. Кнез Михаило Обреновић у униформи 
генералштабног пуковника
Др Хаjд
Око 1865, Беч
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Позитив, смеђ
10,1 х 6,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2307/3 
Откупљено 1966.

147. Кнез Михаило Обреновић у униформи 
пешадиjског пуковника
Др Хаjд
Око 1865, Беч
Позитив, смеђ

10,5 х 6,1 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2300/2 
Откупљено 1967.

148. Портрет кнеза Михаила у свечаноj 
(кнежевскоj) одори
Др Хаjд
Око 1865, Беч–Београд
Позитив, смеђ, вињетиран
10,1 х 6,4 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2307/2 
Откупљено 1966.

149. Портрет кнеза Михаила Обреновића
Др Хаjд
Око 1865, Беч–Београд
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Позитив, смеђ, вињетиран
9,3 х 5,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7913 
Откупљено 2009.

150. Кнез Михаило Обреновић
Др Хаjд
Око 1865, Беч–Београд

Позитив, смеђ, вињетиран
10,1 х 6,2 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2689 
Преузето од МСУ, инв. бр. 502,
за МСУ набављено 1958.

151. Кнез Михаило Обреновић
Анастас Jовановић (?)
Око 1865, Београд
Позитив, смеђ, вињетиран
10,5 х 6,3 цм
ИМС, инв. бр. Ф-3947 
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Откупљено 1973.
На реверсу белешка мастилом о убиству
кнеза Михаила.

152. Кнез Михаило Обреновић с бистом
кнеза Милоша
Анастас Н. Стоjановић
Око 1865, Београд

Позитив, смеђ
10,5 х 6,1 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2300/1 
Откупљено 1967.
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153. Портрет кнеза Михаила у воjводскоj 
(генералскоj) униформи
Др Хајд
Око 1865, Беч–Београд
Позитив, смеђ, вињетиран
15,8 х 10,8 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2307/4 
Откупљено 1966.

154. Портрет кнеза Михаила
Др Хајд
1867, Београд
Позитив, смеђ, овал, вињетиран,
паспарту са сувим жигом атељеа
51 х 42 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7817 
Откупљено 2004.

155. Кнез Михаило Обреновић у униформи 
пешадиjског пуковника
Анастас Н. Стоjановић
Око 1867, Београд
Позитив, смеђ
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10,5 х 6,1 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2300/3 
Откупљено 1967.

156. „Кнез Михаило Обреновић”, 
фоторепродукциjа литографиjе J. Бауера
Милан Јовановић

Око 1900, Београд
Позитив, смеђ
16,5 х 10,8 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7820 
Откупљено 2008.

157. „Кнез Михаило Обреновић”, 
фоторепродукциjа литографиjе J. Бауера
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Милан Јовановић
Око 1900, Београд
Позитив, смеђ
32,8 х 25 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7937 
Поклон 1965.

158. Српска депутациjа са кнезом Михаилом 
Обреновићем у Цариграду 1867.
П. Себах
Позитив, смеђ, утиснут суви жиг атељеа
30,5 х 37,2 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7468 
Поклон 1965.
Кнез Михаило је био у званичној посети султану 
поводом добијања утврђених градова на управу.
У депутацији су били, с лева на десно:
Риста Прендић, татарин; Фрања Франасовић, 
капетан пристаништа; Влада Стојановић, 
благајник Министарства иностраних дела; Сава 
Апостоловић, тумач; Коста Бучовић, кнежев 
ађутант, капетан; Милутин Банић, прота 
смедеревски; Алекса Пачић, секретар за турски 

језик у Министарству иностраних дела;
др Јован Ристић, српски капућехаја (представник) 
у Цариграду; Милан Богићевић, новоименовани 
секретар III класе при српској Агенцији
у Цариграду; Димитрије Јоксић, кнежев секретар; 
др Димитрије Црнобарац, члан Државног савета; 
непознати гардиста; Анастас Јовановић, управник 
Кнежевог двора; Коста Мићић, наредник Кнежеве 
гарде; кнез Михаило Обреновић; Светозар 
Гарашанин, кнежев ађутант, артиљеријски 
капетан; Миливоје Петровић Блазнавац, министар 
војни, пуковник; Јован Мариновић, председник 
Државног савета; непознати гардиста; Антоније 
Книћанин, кнежев ађутант, мајор; Драгутин 
Жабарац, први кнежев ађутант, пуковник; двојица 
непознатих гардиста; Јован Белимарковић, 
инспектор инжињерије и помоћник министра 
војног, инжињеријски потпуковник; Тодор 
Бојовић, генералштабни мајор; и Коста Јанковић, 
командант Кнежеве гарде, поручник.

159. Српска депутациjа са кнезом Михаилом 
Обреновићем у Цариграду 1867.
Преснимио Анастас Јовановић
Позитив, смеђ
75 х 105 цм
(увећање снимка П. Себаха)
ИМС, инв. бр. Ф-7467 
Набавка

160. Портрет кнеза Михаила Обреновића
Непознати аутор
1864.
Уље на платну
138 х 96 цм
ИМС, инв. бр. Л-2888 
Поклон.
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161. Портрет кнеза Михаила Обреновића
Непознат аутор
19. век, Беч (вероватно)
Литографија
55,3 х 35 цм
ИМС, инв. бр. Л-15
Откупљено 1965.

162. Портрет кнеза Михаила Обреновића
19. век, Беч (вероватно)
Литографија

25,6 х 18 цм
ИМС, инв. бр. Л-16
Поклон 1967.

163. Портрет кнеза Михаила Обреновића
Jос. Бауер
19. век, Беч
Литографија
82 х 58,5 цм
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ИМС, инв. бр. Л-17
Поклон 1965.

164. Портрет кнеза Михаила
Непознати аутор
Литографија
85 х 59,2 цм
ИМС, инв. бр. Л-884/5620 
Откупљено 1979.

165. Кнез Михаило Обреновић
Непознати аутор, штампа и издавач Ј. Ланцебели
19. век, Беч
Литографија у боји
51,5 х 33,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-1575/4896 
Откупљено 1972.

166. Кнез Михаило Обреновић и кнегиња Jулиjа
Непознати аутор, штампа Х. Герхарт
19. век, Беч
Литографија
29 х 46 цм
ИМС, инв. бр. Л-1603/4928 
Откупљено 1972.

167. Венчање кнеза Михаила
Анастас Jовановић
1853, Беч
Литографија
40 х 46,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-1602/4927 
Откупљено 1972.
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168. Венчање кнеза Михаила са грофицом 
Jулиjом Хуњади
Непознати аутор
Естампа
32 х 38,4 цм
ИМС, инв. бр. Л-2253
Откупљено 1970.

169. Убиство кнеза Михаила у Топчидеру
Винценц Кацлер
Литографија
54 х 39 цм
ИМС, инв. бр. Л-882/5616
Откупљено 1979.

170. „Убиство кнеза Михаила Обреновића”, 
фоторепродукциjа литографиjе В. Кацлера
Непознати аутор
Око 1870.
Позитив, смеђ
10,5 х 6,2 цм 

Литографија сигнирана: „V. Katzler”. Испод слике 
текст: „Грозно убиство књаза српског Михаила М. 
Обреновића III у Кошутњаку Топчидерском 29. 
маја 1868.”
ИМС, инв. бр. Ф-3511 
Поклон 1986.

171. Кнез Михаило
Карл Франкл, Земун
Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/7 
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172. Сећање на заузеће градова 1867. год.
Кнез Михаило са члановима депутације
у Цариграду
Фото папир, штампа
9 х 14 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/10

Јулија Обреновић

173. Фистан кнегиње Jулиjе Обреновић
19. век
Свила, памук, шивење, прошивање, вез
Дужина 140 цм
ИМС, инв. бр. Р-33/3199
Преузето од МСУ, инв. бр. 314; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 79.

174. Фистан кнегиње Jулиjе Обреновић
19. век
Сомот, брокат, шивење, прошивање, вез
Дужина 150 цм (приближно)
ИМС, инв. бр. Р-35/3200 
Преузето од МСУ, инв. бр. 587; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 77.

175. Кошуља кнегиње Jулиjе Обреновић
19. век
Свила, шивење, прошивање, златовез
Дужина 142 цм
ИМС, инв. бр. Р-2/3196
Преузето од МСУ, инв. бр. 334; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 68.

176. Шалваре кнегиње Jулиjе Обреновић
19. век 
Свила, шивење, прошивање

Ширина 140 цм (поjас), дужина 100 цм
ИМС, инв. бр. Р-12/3193 
Преузето од МСУ, инв. бр. 268; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 22.

177. Поjас кнегиње Jулиjе Обреновић
19. век
Свилени тафт, шивење, прошивање
Дужина 262 цм
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ИМС, инв. бр. Р-13/3194 
Преузето од МСУ, инв. бр. 264; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 61.

178. Доколенице кнегиње Jулиjе Обреновић
19. век
Атлас, шивење, прошивање
Ширина 34 цм, дужина 36 цм
ИМС, инв. бр. Р-14/3195 

Преузето од МСУ, инв. бр. 238; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 89.

179. Собне ципеле кнегиње Jулиjе Обреновић (?)
19. век 
Сомот, свила, златовез
Ширина 6 цм, дужина 24 цм
ИМС, инв. бр. Р-18/4194 
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Преузето од МСУ, инв. бр. 348; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1658.

180. Лепеза кнегиње Jулиjе Обреновић
19. век
Сомот, пауново перjе, шивење, прошивање, вез
Дужина 29,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-15/3197 
Преузето од МСУ, инв. бр. 341; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 87.

181. Лепеза кнегиње Jулиjе Обреновић
19. век 
Сомот, пауново перjе, шивење, прошивање, вез
Дужина 28 цм
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ИМС, инв. бр. Р-16/3198 
Преузето од МСУ, инв. бр. 341; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 87.

182. Сат кнегиње Jулиjе Обреновић
Elias Seitz
19. век
Сребро, чоjа, ажурирање
Пречник 4,7 цм
ИМС, инв. бр. Р-186/1907 
Преузето од МСУ, инв. бр. 152; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1262.

183. Портрет кнегиње Jулиjе Обреновић (?)
Непознати аутор
Око 1850, Беч
Позитив, смеђ
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10,3 х 6,2 цм
ИМС, инв. бр. Ф-4763 
Откупљено 1976.

184. Кнегиња Jулиjа Обреновић
Анастас Јовановић
Око 1860, Београд
Позитив, тамносмеђ, овал
25,5 х 18,3 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2286
Откупљено 1966.

185. Кнегиња Jулиjа Обреновић
Л. Ангерер
Око 1860, Беч
Позитив, смеђ
10,6 х 6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-4764 
Откупљено 1976.

186. Кнегиња Jулиjа Обреновић
Непознати аутор
Око 1865, Беч
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Позитив, смеђ
10,6 х 6,3 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2302 
Откупљено 1966.

187. Кнегиња Jулиjа Обреновић
Др Хајд
Око 1865, Беч–Београд

Позитив, смеђ
10,5 х 6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2308 
Откупљено 1966.

188. Портрет кнегиње Jулиjе Обреновић
Непознати аутор
Око 1865, Беч–Београд
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Позитив, смеђ, вињетиран, овал
10,2 х 6,2 цм
ИМС, инв. бр. Ф-4772
Откупљено 1976.

189. Писмо кнегиње Jулиjе непознатој особи
да ће ускоро одговорити на добијено писмо
31. јули 1862, Београд
Папир, писано руком, француски језик
14,5 х 10 цм
ИМС, инв. бр. АГ-504
Поклон 1991.

190. Писмо кнегиње Jулиjе Обреновић
грофу Колофу у коме га извештава о смрти
њеног брата Пола и да ће принц Шарл
бринути о његовој деци
28. мај 1875, Беч
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191. Писмо кнегиње Jулиjе Обреновић
грофу Колофу да ће се радо састати са њим
19. век, Опатиjа, Буа
Папир, писано руком, француски језик
18,3 х 11,2 цм
ИМС, инв. бр. АГ-505
Поклон 1991.

192. Портрет Jулиjе Обреновић
Анастас Jовановић
1854, Беч
Литографија, црно-бела
62 х 44,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-46
Откупљено 1965.

193. Кнегиња Jулиjа Обреновић Хуњади
и кнез Михаило
Таску Г.
1864, Пешта
Литографија
29,5 20,1 цм
ИМС, инв. бр. Л-858/5478
Откупљено 1972.

189

190

191

193

Папир, писано руком, француски језик, монограм 
18,2 х 11,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-506 
Поклон 1991.
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Милан Обреновић IV 

194. Мундир пешадиjског или генералштабног 
пуковника кнеза Милана Обреновића
19. век 
Чоjа, вуна, метал
Ширина 48 цм (рамена), дужина 76 цм,
висина 3,5 цм (jаке)
ИМС, инв. бр. У-12/3177 
Преузето од МСУ, инв. бр. 275; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 31.

195. Чаша Милана Обреновића
Ludvig Lobmeier
Крај 19. века, Беч
Стакло, позлата, брушење, емаjлирање
Висина 15,3 цм
ИМС, инв. бр. Р-86/625
Поклон 1967.
 
196. Чаша пивска Милана Обреновића
Фабрика Нацко Jанковић & комп.
19. век, Jагодина
Стакло, брушење
Висина 15,5 цм, пречник 6,4 цм
ИМС, инв. бр. Р-108/655 
Преузето од МСУ, инв. бр. 181; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 110.

197. Чаша Милана Обреновића
Ludvig Lobmeier (?)
19. век, Беч
Стакло, ливење, сликање, позлата
Висина 15,5 цм, пречник 7 цм
ИМС, инв. бр. Р-110/657 

Преузето од МСУ, инв. бр. 174; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 114.

198. Чаша Милана Обреновића
Ludvig Lobmeier (?)
19. век, Беч
Стакло, ливење, сликање, позлата
Висина 13 цм, пречник 7,3 цм
ИМС, инв. бр. 111/658 
Преузето од МСУ, инв. бр. 174; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 114.

199. Чаша за воду краља Милана Обреновића
Радионица Нацко Jанковић & комп.
Око 1880, Jагодина
Стакло, брушење, ливење
Висина 9 цм, пречник 6,5 цм
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ИМС, инв. бр. Р-244/6822 
Поклон 1986.

200. Чаша за порто краља Милана Обреновића
Радионица Нацко Jанковић & комп.
Око 1880, Jагодина
Стакло, брушење, ливење
Висина 13 цм, пречник 5,7 цм
ИМС, инв. бр. Р-245/6823 
Поклон 1986.

201. Тањир Милана Обреновића
Ludvig Lobmeier
Крај 19. века, Беч
Стакло, позлата, брушење, емаjлирање
Пречник 15,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-87/626
Поклон 1967.
 
202. Тањир са ликом Милана Обреновића
19. век
Глина, сликање
Пречник 19,8 цм
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ИМС, инв. бр. Р-209/3130
Откупљено 1970.
 
203. Тањир с ликом краља Милана
Радионица Ambers G
Око 1880.
Глина, сликање
Пречник 19,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-274 
Откупљено 1996.

204. Боце Милана Обреновића (2 комада)
Фабрика Нацко Jанковић & комп.
19. век, Jагодина
Стакло, брушење
Висина 21,8 цм
ИМС, инв. бр. Р-107/654 
Преузето од МСУ, инв. бр. 180; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 112.

205. Боца Милана Обреновића
19. век
Стакло, сликање, брушење, позлата,
српски грб и иницијали М I К С
Висина 28 цм
ИМС, инв. бр. Р-109/656 
Преузето од МСУ, инв. бр. 176; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 111.

206. Шоље Милана Обреновића (2 комада)
19. век
Порцулан, сликање
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Висина 4,2 цм, пречник 11 цм
ИМС, инв. бр. Р-115/662 
Преузето од МСУ, инв. бр. 177; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 116.

207. Жардињера Милана Обреновића
J. C. Klinkosch
19. век, Беч
Сребро, ливење
Ширина 54 цм, висина 20 цм, пречник 37,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-162/862 
Откупљено 1967.

208. Шаховска гарнитура краља Милана
Друга половина 19. века, Индиjа
Слоновача, резбарење, токарење
Ширина 3–3,3 цм (стопе), висина 4,3–8 цм (фигура)
ИМС, инв. бр. Р-269 
Поклон 1996.

209. Jеловник краља Милана Обреновића
10. април 1889, Шабац
Папир, восак, штампа
23,4 х 14,7 цм
ИМС, инв. бр. Р-213/3561
Откупљено 1978.
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 210. Венац краљу Милану
19. век, Београд
Сребро
Пречник 38 цм
ИМС, инв. бр. Р-96/641
Преузето од МСУ, инв. бр. 233; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 668.
Текст на траци: „Краљу Милану београдска 
тргов. омладина Београдско трговачко удружење 
болтаџиски еснаф, берза, кланичко друштво”

211. Два свећњака пендантива
19. век
Бронза, ливење
Висина 30 цм
ИМС, инв. бр. Р-384
Откупљено 2008.

212. Калуп за печат кнеза Милана Обреновића
1868–1872. 
Бакар (и легуре), резање
Пречник спољашњи 5 цм
ИМС, инв. бр. Пч-17/91 
Преузето од МСУ, инв. бр. 146; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 570.

213. Печат краља Милана Обреновића
После 1882.
Сребро, аметист, гравирање
Ширина 2 цм, дужина 1,7 цм, висина 3,7 цм
ИМС, инв. бр. Пч-38/1919 
Преузето од МСУ, инв. бр. 75; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја.

214. Писмо Милана Обреновића
министру војном Јовану Белимарковићу
5. јануар 1872, Београд
Папир, писано руком
19,5 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-190/885 
Откупљено 1967.

215. Писмо кнеза Милана Обреновићу рођаку
24. фебруар 1872, Београд
Папир, мастило, писано руком, француски језик
19,2 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-1492
Поклон 2013.

216. Писмо Милана Обреновића рођаку
у коме га пита да постане његов лични секретар 
чим он постане пунолетан
24. фебруар 1872, Београд
Папир, оловка, писано руком, препис
27,6 х 21,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-1491
Поклон 2013.

217. Писмо Милана Обреновића министру војном 
Јовану Белимарковићу у коме тражи да испита 
понашање потпоручника Арсенија Пешића
19. јуни 1872, Београд
Папир, писано руком
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19 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-191/886 
Откупљено 1967.

218. Писмо краља Милана свом зету
Теши Николићу у коме га обавештава да је 
постављен за министра војног
1880, Београд
Папир, писано руком, меморандум
18 х 11,2 цм
ИМС, инв. бр. АГ-2120
Откупљено 2009.

219. Slivnitza – drama in vier acten
Милан Обреновић, под псеудонимом
Harun al Raschid 
1890, Хамбург
Хартија, писано руком, немачки језик
20 х 13 цм
ИМС, инв. бр. Ру-7/3109 
Откупљено 1969.

220. Прокламациjа Милана Обреновића
„Моме драгом народу”
1. децембар 1877, Београд
Папир, штампање
66 х 50 цм
ИМС, инв. бр. Пл-3/117 
Откупљено 1965.

221. Прокламациjа Милана Обреновића
поводом Берлинског конгреса
10. август 1878, Београд
Папир, штампање
32 х 47,5 цм
ИМС, инв. бр. Пл-376/6288 
Откупљено 1992.
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222. Проглас епископа Теодосиjа о разводу
краља Милана и краљице Наталиjе Обреновић
12. октобар 1888, Београд
Папир, штампа
47 х 27 цм
ИМС, инв. бр. Пл-295/6204 
Откупљено 1979.

223. Милан Обреновић као дечак
Преснимио Ђока Краљевачки
1867–1868, Београд
Позитив, смеђ
10,2 х 6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-4761 
Откупљено 1976.

224. Портрет Милана Обреновића
пре ступања на престо
Андре Е. Диздери
Пре 1868, Париз
Позитив, смеђ, вињетиран
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9,5 х 6,3 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2690 
Преузето од МСУ, инв. бр. 797;
за МСУ набављено 1958.

225. Портрет Милана Обреновића
пре ступања на престо
Андре Е. Диздери, преснимио А. Н. Стоjановић
Око 1868, Париз–Београд
Позитив, смеђ, вињетиран
10,7 х 6,2 цм

ИМС, инв. бр. Ф-2305/1 
Откупљено 1967.

226. Кнез Милан Обреновић са Александром 
Константиновићем
А. Н. Стоjановић
1868, Београд
Позитив, смеђ
9 х 6 цм
Паспарту са фирмом дворског фотографа:
„А. Н. СТОЯНОВИЋ / ФОТОГРАФ /
Н. С. КНЯЗА СРБСКОГ / У БЕОГРАДУ / ПРЕКО 
ПУТА / ОД / ЧИТАЧИШТА”
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ИМС, инв. бр. Ф-2313 
Откупљено 1965.

227. Кнез Милан Обреновић у униформи 
инжињериjског пуковника
А. Н. Стоjановић
1868, Београд
Позитив, смеђ, вињетиран
10,5 х 6 цм

ИМС, инв. бр. Ф-2309/2 
Откупљено 1966.

228. Кнез Милан Обреновић у униформи 
ђенералштабног пуковника
Н. Штокман
Око 1868, Београд
Позитив, смеђ
16,8 х 11,1 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7827 
Откупљено 2008.
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230. Кнез Милан Обреновић
Н. Штокман
Око 1870, Београд
Позитив, смеђ
16,3 х 10,8 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7823 
Откупљено 2008.

229. Кнез Милан Обреновић у униформи 
инжињериjског пуковника
Н. Штокман
1869, Београд
Позитив, смеђ
10,5 х 6,3 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2309/1 
Откупљено 1966.
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231. Кнез Милан Обреновић у униформи 
инжињериjског пуковника
Н. Штокман
Око 1870, Београд
Позитив, смеђ
17 х 11 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7828 
Откупљено 2008.

232. Кнез Милан Обреновић у униформи 
пуковника
Н. Штокман
Око 1870, Београд
Позитив, смеђ
10,5 х 6,3 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2309/3 
Откупљено 1966.

233. Кнез Милан Обреновић у униформи 
инжињериjског пуковника
Н. Штокман
Око 1870, Београд
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Позитив, смеђ
16,8 х 11 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2309/5 
Откупљено 1966.

234. Кнез Милан Обреновић у униформи 
инжињериjског пуковника
Н. Штокман
Око 1870, Београд
Позитив, смеђ, овал, вињетиран
16,7 х 11 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2309/6 
Откупљено 1966.

235. Кнез Милан Обреновић у грађанском оделу
Н. Штокман
Око 1872, Београд
Позитив, смеђ
16,3 х 10,8 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7822 
Откупљено 2008.
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236. Кнез Милан Обреновић у воjводскоj 
(ђенералскоj) униформи
Н. Штокман
1872, Београд
Позитив, смеђ
10,5 х 6,3 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2305/2 
Откупљено 1967.

237. Портрет кнеза Милана Обреновића
Н. Штокман
Крајем 1872, Београд
Позитив, смеђ
16,3 х 10,8 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7824 
Откупљено 2008.

238. Кнез Милан Обреновић у воjводскоj 
(ђенералскоj) униформи
Н. Штокман
1872, Београд
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Позитив, смеђ
16 х 10,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7829 
Откупљено 2008.

239. Кнез Милан Обреновић
Н. Штокман
1872, Београд
Позитив, смеђ, овал
10,3 х 6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1099 
Откупљено 1968.

240. Кнез Милан Обреновић у грађанском оделу
Н. Штокман
1872, Београд
Позитив, смеђ, овал
10,5 х 6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1100 
Откупљено 1968.

241. Кнез Милан Обреновић у воjводскоj 
(ђенералскоj) униформи
Н. Штокман
1872, Београд
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Позитив, смеђ, овал
10,5 х 6,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-4762 
Откупљено 1967.

242. Кнез Милан Обреновић у воjводскоj 
(ђенералскоj) униформи
Н. Штокман
1872, Београд
Позитив, смеђ
16,8 х 11 цм

ИМС, инв. бр. Ф-2309/4 
Откупљено 1966.

243. Кнез Милан Обреновић у ђенералскоj 
униформи
Н. Штокман (?)
Око 1875, Београд
Позитив, смеђ, овал
11,4 х 6,9 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7910 
Откупљено 2009.
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244. Кнез Милан Обреновић
Надар
1873, Париз
Позитив, смеђ, овал
9,2 х 7,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1001 
Откупљено 1986.

245. Кнез Милан Обреновић у гардиjскоj 
униформи
Лазар Лецтер
Око 1878.

Позитив, смеђ, урамљен у репрезентативни рам 
који се у горњем делу завршава круном. 
38,6 х 30,3 цм
Посвета: „Старом пријатељу дома Обреновића, 
Господину Ристи Прендићу у знак оцене његове 
постојане оданости и у знак захвалности на 
његовом усрдном гостољубљу кога се вазда 
пријатно сећа М. М. Обреновић.”
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ИМС, инв. бр. Ф-1134 
Откупљено 1967.

246. Кнез Милан Обреновић у гардиjскоj 
ђенералскоj униформи
Атеље Адела
Око 1879, Беч
Позитив, смеђ
9 х 5,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7908 
Откупљено 2009.

247. Портрет краља Милана у генералскоj 
униформи
Петар М. Аранђеловић
Око 1885, Ниш
Позитив, смеђ, вињетиран
16,3 х 10,7 цм
На реверсу белешка оловком: „Famille de Nis”
ИМС, инв. бр. Ф-2479 
Откупљено 1983.

248. Портрет краља Милана у грађанском оделу
Атеље Адела
Око 1885, Беч
Позитив, смеђ
46,5 х 31,8 цм
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Потпис: „Милан”
ИМС, инв. бр. Ф-3748
Преузето од МСУ, инв. бр. 455; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1300.

249. Портрет краља Милана у гардиjскоj 
ђенералскоj униформи
Атеље Адела
1889 (према посвети), Беч
Позитив, смеђ, овал

64 х 53 цм
Посвета: „Старој и искреној пријатељици
из детињства, Госпођи Софији Ристићки
са уверавањима о пријатељском поштовању и
са изразима наде да ће и Краљу Александру бити 
добра и верна пријатељица, захвални Милан.
У Београду, 3. марта 1889.”
ИМС, инв. бр. Ф-2349 
Поклон 1965.
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250. Краљ Милан Обреновић у униформи 
аустриjског пуковника
Ј. Леви
1900, Беч
Позитив, смеђ, вињетиран
16,5 х 10,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-972 
Откупљено 1984.

251. Краљ Милан
Л. Цвикл
Око 1900, Беч

Позитив, смеђ
30 х 19,4 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7347
Набавка

252. Краљ Милан Обреновић
Милан Јовановић
1900, Београд
Позитив, смеђ
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23,8 х 16 цм
Посвета: „Госпођи Мари ђенерала Д. Ц. Марковића 
у знак поштовања и пријатељства према породици 
свог отличног првог сарадника, Милан армијски 
ђенерал, Командант активне војске.
Београд, 20. II 1900.”
ИМС, инв. бр. Ф-7471 
Поклон.

253. Кнез Милан Обреновић са своjим штабом
у Другом српско-турском рату 1878.
Непознати аутор
Ниш
Позитив, смеђ
31,2 х 39,8 цм
На картону испод фотографије одштампано: 
„ГЛАВНИ ГЕНЕР. ШТАБ ГЕОГРАФСКО 
ОДЕЉЕЊЕ 187 8/9.”
ИМС, инв. бр. Ф-2676 
Преузето од МСУ, инв. бр. 481; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја,
инв. бр. 1301/1.

254. Долазак румунског краља Карола I у Београд 
18. августа 1884.
В. Даниловић
Позитив, смеђ
23,5 х 30,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2346
Откупљено 1967.

255. Краљ Милан с пратњом и сапутницима
на броду на путу за Јерусалим
Непознати аутор
1889, Бејрут
Позитив, смеђ
27 х 37 цм
На картону је белешка с потписима учесника 
путовања.
ИМС, инв. бр. Ф-2811
Преузето од МСУ, инв. бр. 509; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1711.
У краљевој пратњи су др Миша Милићевић, његов 
лични секретар, и др Михаило Рашић, краљев 
ађутант, артиљеријски капетан II класе. Поред 
њих, на снимку су још и италијански амбасадор у 
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Цариграду, г. барон Блан, са госпођом и синчићем 
Жан-Албертом, секретари италијанске амбасаде, 
грофови Галина и Бозидари, секретар енглеске 
амбасаде г. Дегра и гувернер Жан-Албертов, 
доктор философије г. Конрад Колд и капетан брода 
г. Бојановић.

256. Краљ Милан и краљ Александар Обреновић 
са Владаном Ђорђевићем и групом официра
на маневрима
Непознати аутор
1898, југ Србије
Позитив, смеђ
9,5 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1909/3 
Откупљено 1967.
У првом плану генерал Јован Атанацковић.

257. Краљ Милан Обреновић као командант 
Активне воjске на маневрима 1898.
Непознати аутор
Ниш
Позитив, смеђ
9,7 х 12,5 цм

ИМС, инв. бр. Ф-1893/1 
Откупљено 1967.

258. Краљ Милан Обреновић као командант 
Активне воjске на маневрима 1898. са своjим 
ађутантом Николом Лукићем
Непознати аутор
Ниш
Позитив, смеђ
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9,7 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1893/2 
Откупљено 1967.

259. Владан Ђорђевић, краљ Милан Обреновић 
као командант Активне воjске и његов ордонанс 
на маневрима 1898.
Непознати аутор
Ниш

Позитив, смеђ
9,7 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1893/3 
Откупљено 1967.

260. Краљ Милан Обреновић за време
воjних вежби
Непознати аутор
Ниш
Позитив, смеђ
9,7 х 12,5цм
ИМС, инв. бр. Ф-1893/4 
Откупљено 1967.

261. Краљ Милан Обреновић са непознатим 
ђенералом на маневрима 1898.
Непознати аутор
Југ Србије
Позитив, смеђ
10 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2231/4 
Откупљено 1967.
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262. Краљ Милан Обреновић у разговору
са групом мештана на jугу Србиjе
Непознати аутор
1898.
Позитив, смеђ
9,6 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2231/3 
Откупљено 1967.

263. Краљ Милан Обреновић у лову
Непознати аутор
1898–1899, Србиjа
Позитив, смеђ
9,7 х 12 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1894 
Откупљено 1967.

264. Краљ Милан и краљ Александар Обреновић 
са сеоском децом
Непознати аутор
Крај 19. века, Србија
Позитив, смеђ
9,5 х 12,5 цм

ИМС, инв. бр. Ф-1909/1 
Откупљено 1967.

265. Краљ Милан и краљ Александар Обреновић 
у кочиjи
Непознати аутор
Крај 19. века, Србија
Позитив, смеђ
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9,5 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1909/2 
Откупљено 1967.

266. Краљ Милан Обреновић у кочиjи
Непознати аутор
Крај 19. века, Србија
Позитив, смеђ

9,5 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2231/1 
Откупљено 1967.

267. Краљ Милан Обреновић у свом винограду
Непознати аутор
Крај 19. века, Смедерево
Позитив, смеђ
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9,6 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2231/2 
Откупљено 1967.

268. Кнез Милан Обреновић Четврти
Винценц Кацлер
1868, Беч
Штампа
48 х 41 цм
ИМС, инв. бр. Л-1577/4898 
Откупљено 1972.

269. Кнез Милан Обреновић Четврти
Анастас Jовановић
Око 1868, Беч
Литографија
42 х 33,8 цм

ИМС, инв. бр. Л-1578/4899 
Откупљено 1972.

270. Кнез Милан Обреновић Четврти
J. Baner – G. Haller
Око 1868, Беч
Литографија
57,7 х 42,2 цм
ИМС, инв. бр. Л-1583/4900 
Откупљено 1972.
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271. Портрет Милана Обреновића
из млађих дана
Непознати аутор
1882–83 (према пропису за одело воjске)
Дрво, резбарење
34,5 х 25 х17 цм
ИМС, инв. бр. Л-144/4520 
Откупљено 1983.

272. Милан М. Обреновић, књаз српски
Анастас Jовановић
19. век, Беч
Литографија, црно-бела
54,1 х 36,1 цм
ИМС, инв. бр. Л-14
Откупљено 1965.

273. Портрет Милана Обреновића, кнеза српског
Jос. Бауер, издао А. Jовановић
Беч
Литографија, црно-бела
55,3 х 43,8 цм
ИМС, инв. бр. Л-18
Откупљено 1965.

274. Кнез Милан Обреновић на коњу
Непознати аутор, штампа и издавач Ј. Герхарт
19. век, Беч
Литографија, 
46,8 х 34,7 цм
ИМС, инв. бр. Л-1576/4897 
Откупљено 1972.

275. Кнез Милан Обреновић и његова невеста
А. С.
Беч
Литографија
62,8 х 49,8 цм
ИМС, инв. бр. Л-1584/4901 
Откупљено 1972.
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276. Полазак краља Милана на боjно поље
20. jула 1876.
Ладислав Евг. Патровитс
Олеографија у боји
47 х 68 цм
ИМС, инв. бр. Л-2515
Преузето од МСУ, инв. бр. 446; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1725.

277. Краљ Милан Обреновић
Ж. Величковић
Београд
Штампа у боји
57 х 46,7 цм
ИМС, инв. бр. Л-863/5483 
Поклон 1972. 

278. Краљ Милан и свети Никола 
Ђорђе Крстић, копирала Ружица Васић
Уље на платну
283х 137,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-3406 
Набављено 2006.

279. Марш Милану Обреновићу
Драгутин Чижек
Штампа Евгеније Поповић Београд
30,7 х 25 цм
Портрет Милана Обреновића у униформи
на насловној страни.
ИМС, инв. бр. Л-877/5496 
Поклон 1972. 

280. Краљ Милан, командант активне воjске
Драгутин Франкл, Земун
Фото папир, штампа
13,8 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/1 

281. Краљ Милан, командант српске
активне воjске
Вилхелм Герке 
1898–1902, Београд
Фото папир, штампа, колорисање
13,9 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/2 

282. Краљ Милан на вежби
Jевта М. Павловић и Компаниjа
Београд
Колорисање, штампа

279
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14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-116/10

283. Краљ Милан у Цариграду
Непознат аутор
Фото папир, штампа, колорисање
13,7 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/20 

284. 10. август 1872. и посљедице његове
Соломон Коен, Београд
Фото папир, штампа
ИМС, инв. бр. Рз-130/17 

285. Спровод краља Милана од станице
у саборну цркву у Карловцима 3. фебруара 1901.
Издање дворског фотографа Ј. Сингера, Нови Сад
Фото папир, штампа
14 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/3 

286. Долазак спровода краља Милана
пред саборну цркву у Ср. Карловцима 
Издање дворског фотографа Ј. Сингера, Нови Сад
Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/4 

287. Примање краља Милана на железничкоj 
станици у Карловцима 3. фебруара 1901
Издање дворског фотографа Ј. Сингера, Нови Сад
Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/9 

288. Унос краља Милана у св. храм манастира 
Крушедола 3. (16.) фебр. 1901.
Издање дворског фотографа Ј. Сингера, Нови Сад

Фото папир, штампа
14 х 9,1 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/12 

289. Унос краља Милана у св. храм манастира 
Крушедола 3. (16.) фебр. 1901.
Издање дворског фотографа Ј. Сингера, Нови Сад
Фото папир, штампа
14,3 х 8,9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/13 

290. Унутрашњост манастирске цркве
у Крушедолу где краљ Милан почива
Издање дворског фотографа Ј. Сингера, Нови Сад
Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/14 

291. Улазак у гробницу краља Милана
Издање дворског фотографа Ј. Сингера, Нови Сад
Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/15

292. Изглед манастира Крушедола
где краљ Милан почива
Издање дворског фотографа Ј. Сингера, Нови Сад
Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/16 

293. Гроб краља Милана 
Непознат аутор
1901–1906.
Фото папир, штампа
13,7 х 8,7 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/31
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Наталија Обреновић

294. Свадбени венац краљице Наталиjе
19. век 
Свила увоштена
ИМС, инв. бр. Р-100/645 
Преузето од МСУ, инв. бр. 185; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1643.

295. Доњи веш краљице Наталије
19. век
Платно, чипка, вез
Ширина 36 цм (у појасу), дужина 63 цм
ИМС, инв. бр. Р-385
Поклон 2007.

296. Сат краљице Наталиjе
Радионица Remontoir Breguet
Крај 19. века
Злато, рубин, порцулан, метал
Пречник 5 цм
ИМС, инв. бр. Р-277 
Откупљено 1996.

297. Новчаник краљице Наталије
19. век, Русија
Сребро
7,4 х 6 х 1,6 цм
ИМС, инв. бр. Р-387
Откупљено 2009.

298. Ручни рад краљице Наталије на папиру
на тему „Срце Исуса”
Leopoldo Calvi, Milano
Папир, седеф, боја

32 х 26 цм
ИМС, инв. бр. Р-386
Поклон 2007.

299. Споменар Наталиjе Обреновић
1892.
Папир, рукопис
23 х 19 цм
ИМС, инв. бр. Ру-32 
Откупљен 1982.

300. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Стани Богићевић
1885, Београд
Папир, мастило, на француском језику
20,4 х 12,8 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6318
Поклон 1982.

301. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Маци, супрузи Анте Богићевића
и мајци Стане Богићевић
18. мај 1887, Јалта

294
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Папир, мастило, на француском језику
20,4 х 12,8 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6314
Поклон 1982.

302. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Анти Богићевићу 
3. јул 1887, Београд
Папир, мастило, на француском језику
21 х 12,8 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6315
Поклон 1982.

303. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Маци Богићевић
13. август 1887, Баден
Папир, мастило, на француском језику
25 х 12,8 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6317
Поклон 1982.

304. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Маци Богићевић
12. октобар 1887, Беч
Папир, мастило, на француском језику
20,4 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6309
Поклон 1982.

305. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Маци Богићевић
6. мај 1888, Висбаден
Папир, мастило, на француском језику
22 х 14 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6303
Поклон 1982.

306. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Чедомиљу Мијатовићу
Беч
Папир, мастило, на француском језику,
у горњем десном углу број III
22,4 х 14 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6304
Поклон 1982.

307. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Николи Христићу са допунама 
Чедомиља Мијатовића
30. април 1888, Беч – Београд
Папир, мастило, на француском и српском
језику, у горњем десном углу број IV, текст
који је писао Мијатовић бр. V,
22,5 х 14 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6305
Поклон 1982.
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308. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Маци Богићевић
16. новембар 1888, Букурешт
Папир, мастило, на француском језику
20,8 х 13,9 цм
Коверат 9,4 х 12 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6316
Поклон 1982.

309. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Стани Богићевић
23. фебруар 1889, Јалта
Папир, мастило, на француском језику
20,5 х 11,6 цм
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ИМС, инв. бр. ФЂС-6301
Поклон 1982.

310. Писмо краљице Наталије Обреновић 
упућено Маци Богићевић
3. мај 1889, Јалта
Папир, мастило, на француском језику
21 х 13,4 цм
ИМС, инв. бр. ФЂС-6310
Поклон 1982.

311. Писмо краљице Наталиjе Ђоки Jовановићу 
24. јануар/5. фебруар 1898, Сашино
Папир, писано руком, француски језик
14,5 х 12,2 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-1 
Откупљено 1979.

312. Писмо краљице Наталиjе Цани К. Ђорђевић 
(?)
20. април/2. мај 1898, Сашино
Папир, писано руком
26,7 х 18 цм
ИМС, инв. бр. АГ-253/997-1 
Поклон 1983.

313. Писмо краљице Наталиjе Цани К. Ђорђевић 
(?)
23. јули/4. август 1898, Сашино
Папир, писано руком
26,7 х 18 цм
ИМС, инв. бр. АГ-253/997-2 
Поклон 1983.

314. Писмо краљице Наталиjе Цани К. Ђорђевић 
(?)
29. октобар 1900, Сашино

313
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Папир, писано руком
20,5 х 13 цм
ИМС, инв. бр. АГ-253/997-3 
Поклон 1983.

315. Писмо краљице Наталиjе Ђоки Jовановићу
15/28. фебруар 1901.
Папир, писано руком, француски језик
14,5 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-2 
Откупљено 1979.

316. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, г. Јовановићу
18. фебруар 1898, Беч
Папир, мастило, штампа, француски језик
26,5 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-3
Откупљено 1979.

317. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, признаница
1. фебруар 1899, Београд
Папир, мастило, штампа, француски језик
32,5 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-4
Откупљено 1979.

318. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, г. Јовановићу
17. фебруар 1899, Беч
Папир, мастило, штампа, француски језик
26,5 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-5
Откупљено 1979.

319. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, г. Јовановићу
17. фебруар 1900, Беч
Папир, мастило, штампа, француски језик
25,5 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-6
Откупљено 1979.

314 315



111

320. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, г. Јовановићу
15. јуни 1900, Беч
Папир, мастило, штампа, француски језик
25,5 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-7
Откупљено 1979.

321. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, г. Јовановићу
7. јануар 1901, Беч
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Папир, мастило, штампа, француски језик
25,5 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-8
Откупљено 1979.

322. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, г. Јовановићу
12. фебруар 1902, Беч
Папир, мастило, штампа, француски језик
25,5 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-9
Откупљено 1979.

323. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, признаница
банкара „Андрејевић и комп.”
13. јануар 1903, Београд
Папир, мастило, штампа
25,5 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-10
Откупљено 1979.

324. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, признаница
банкара „Андрејевић и комп.”
21. јануар 1903, Београд
Папир, мастило, штампа
28 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-11
Откупљено 1979.

325. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда 
Јануар 1903, Беч
Папир, мастило, штампа
34 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-12
Откупљено 1979.

326. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда 
16. децембар 1903, Београд
Папир, мастило, штампа
34 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-13
Откупљено 1979.
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327. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда 
31. децембар 1903, Београд
Папир, мастило, штампа
21 х 21 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-14
Откупљено 1979.

328. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда 
31. децембар 1903, Беч
Папир, мастило, штампа, немачки језик

21,6 х 21,6 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-15
Откупљено 1979.

329. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, признаница банкара 
„Андрејевић и комп.” 
1. јануар 1904, Београд
Папир, мастило, штампа
22,1 х 22,1 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-16
Откупљено 1979.
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330. Документација о исплатама краљици 
Наталији преко Ротшилда, признаница банкара 
„Андрејевић и комп.” 
8. јануар 1907, Београд
Папир, мастило, штампа
22,1 х 22,1 цм
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-17
Откупљено 1979.

331. Наталиjа Петровна Кешко, вереница
кнеза Милана
Непознати аутор
1875, Београд
Штампана фотографија, смеђа
18,8 х 11,3 цм
Испод снимка одштампано: „Светла госпођица 
/ Наталија Петровна Кешко / Заручница Његове 
Светлости / Књаза Српског / Милана М. 
Обреновића IV.”
ИМС, инв. бр. Ф-1747 
Откупљено 1967.

332. Портрет кнегиње Наталиjе Обреновић
М. М. Ханџарлиjа
После 1875, Београд
Позитив, смеђ, вињетиран
10,8 х 6,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2303/1 
Откупљено 1967.

333. Кнегиња Наталиjа
Непознати аутор
1875–1880, Београд
Позитив, смеђ
13,6 х 10,1 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7909 
Откупљено 2009.

334. Кнегиња Наталиjа Обреновић
са сином Александром
J. Леви 
1878, Беч
Позитив, смеђ
15,5 х 10,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2304 
Откупљено 1967.

335. Кнегиња Наталиjа Обреновић
у народноj ношњи
Штокманов син и Ханџарлија
Око 1880, Беч–Београд

333
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Позитив, смеђ
20,5 х 9,5цм
ИМС, инв. бр. Ф-999 
Откупљено 1986.

336. Кнегиња Наталиjа Обреновић
у народноj ношњи
В. Даниловић
Позитив, смеђ
10,5 х 6,2 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2303/2 
Откупљено 1967.
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337. Кнегиња Наталиjа Обреновић
Фриц Лукхарт
Око 1880, Беч
Позитив, смеђ, овал
21,7 х 13,3 цм
Потпис: „Наталија”
ИМС, инв. бр. Ф-7857 
Откупљено 2008.

338. Кнегиња Наталиjа
Д. Крстовић
Око 1880, Београд
Позитив, смеђ
19,2 х 12,5 цм
Потпис: „Наталија”
ИМС, инв. бр. Ф-7917 
Откупљено 2009.
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339. Кнез Милан и кнегиња Наталиjа са сином 
Александром
Атеље Адела
Око 1880, Беч
Позитив, смеђ
20,7 х 13,4 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7858 
Откупљено 2008.

340. Кнез Милан и кнегиња Наталиjа
са сином Александром
Атеље Адела
Око 1880, Беч
Позитив, смеђ, овал, паспарту естампа,
колорисани флорални мотиви
25 х 17,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7500 
Поклон 1975.
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341. Кнез Милан и кнегиња Наталиjа
са сином Александром
Атеље Адела
Око 1880, Београд
Позитив, смеђ
19,5 Х 13 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1000 
Откупљено 1986.

342. Краљица Наталија
Непознати аутор
1888, Фиренца

Урамљена фотографија
22,7 х 16,4 цм
Потпис: „Nathalie 1888”, на картону испод 
фотографије одштампано „S. M. Regina di Serbia”
ИМС, инв. бр. Р-370
Поклон 2007.

343. Краљица Наталиjа
Преснимио Петар Аранђеловић
1888, Фиренца
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Позитив, смеђ
16,5 х 11 цм
На реверсу белешка оловком: „Famille de Nis”
ИМС, инв. бр. Ф-2480 
Откупљено 1983.

344. Портрет краљице Наталиjе Обреновић
Преснимио Лазар Лецтер
Позитив, смеђ
16,2 х 11,2 цм
ИМС, инв. бр. Ф-4877 
Откупљено 1992.

345. Краљица Наталиjа Обреновић
Непознати аутор
1888, Фиренца
Позитив на стаклу, колорисан са полеђине
13,5 х 9,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1082 
Откупљено 1966.

346. Краљица Наталиjа
Омо Ренар
1889–1893, Jалта
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Позитив, смеђ
56 х 45 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7818 
Поклон 2002.

347. Краљица Наталиjа Обреновић
Непознати аутор
1896, Париз
Позитив, смеђ
29 х 24 цм
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Потпис: „Наталија 1896”
ИМС, инв. бр. Ф-2295
Откупљено 1966.

348. Краљица Наталиjа Обреновић
А. Гескин
1899, Бијариц 
Позитив, смеђ
7,7 х 3,8 цм
Потпис: „Наталија 1899”
ИМС, инв. бр. Ф-2262 
Откупљено 1966.

349. Краљица Наталиjа
Непознати аутор
1925, Француска
Позитив, смеђ
14,5 х 9,5 цм
Потпис: „Nathalia 1925”
ИМС, инв. бр. Ф-7348 
Поклон

350. Портрет краљице Наталиjе Обреновић
Wailand
1887
Уље на платну
74 х 59,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-974
Откупљено 1965.

351. Наталиjа, краљица Србиjе
А. Маjер, А. Мор
1881.
Естампа у боји, објављена у листу Le pétit Parisien
Испод слике натпис: „La reine Nathalie de Serbie”
ИМС, инв. бр. Л-536/6693 
Откупљено 1979.

352. Биста краљице Наталиjе
Штробл Фон Липтоуjвар Алаjош
1886.
Гипс, одливак
90 х 69 х 44 цм
ИМС, инв. бр. Л-124
Поклон 1973.

353. Биста краљице Наталиjе Обреновић
Штробл Фон Липтоуjвар Алаjош
Гипс
ИМС, инв. бр. Л-3071 
Поклон 2002.
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354. Краљица Србиjе дочекуjе рањенике
на Београдскоj станици
1885, Београд
Туш, темпера
18,4 х 20,2 цм
ИМС, инв. бр. Л-854/5473 
Откупљено 1979.

355. Протеривање краљице Наталиjе
Белтранд Дете, А. Маjер (?)
1891.

Естампа црно-бела, објављена у листу Le pétit 
Parisien
45 х 31  цм
ИМС, инв. бр. Л-542/6699 
Откупљено 1985.

356. Натали – кадрил за клавир
М. Миловук, издање Евгенија Поповића Београд, 
штампано у Лајпцигу
30,7 х 25 цм
Портрет кнегиње Наталије на насловној страни
ИМС, инв. бр. Л-878/5497 
Откупљено 1972.

357. Краљица Наталиjа
Драгутин Франкл, Земун
Фото папир, штампа
13,8 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/21 
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Александар Обреновић

358. Jеванђеље краља Александра Обреновића
19. век, Киjевско-печерска лавра, Русиjа
Злато, ниjело, штампање, емаjлирање
17,6 х 11,5 х 3,7 цм
ИМС, инв. бр. Р-166/1667 
Преузето од МСУ, инв. бр. 76.
Поклон краљице Наталије манастиру Крушедол 
1905. године. Јеванђеље је краљ Александар добио 
приликом посете Светој гори 1896. године.
На поткорици печат манастира Зографа и посвета: 
„На Његово Величество Александра I Краљ Србски 
подарак от Славено блгарски обштежителни 
Зографски Манастир. Св. Гора 22. Март 1896. 
Архимандрит и игуман Григорие Сов о Христу.”

359. Наочаре Александра Обреновића (?)
Крај 19. века
Метал, стакло
Ширина 15 цм, пречник 4 цм (стакла)
ИМС, инв. бр. Р-226/6468 
Откупљено 1982. 
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360. Пехар Александра Обреновића
19. век
Сребро, гравирање, позлата
Висина 15 цм
ИМС, инв. бр. Р-101/646 
Преузето од МСУ, инв. бр. 171; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1328.
Натпис на пехару: „Књазу наследнику престола 
српског Александру Обреновићу у спомен дана 
рођења 2. августа 1876. у Београду подноси Стевча 
Михаиловић председник Министарског савета.”

361. Ваза Александра Обреновића
Хлебников См.
19. век, Москва (Петербург ?)
Сребро, месинг, емаjлирање, ливење, позлата
Висина 32 цм, пречник 7,5 цм (отвора вазе),
15 цм (постоља)
ИМС, инв. бр. Р-105/650 
Преузето од МСУ, инв. бр. 178; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1327.

362. Тањир за печење Александра Обреновића
Крај 19. века
Порцулан
9 х 52 цм
ИМС, инв. бр. Р-275 
Откупљено 1996. 

363. Кашике за салату Александра Обреновића
F. Krupp Berndorf
19. век 
Сребро, ливење
Дужина 24,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-128/675 
Преузето од МСУ, инв. бр. 183; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1329.

364. Кашика Александра Обреновића
F. Krupp Berndorf
19. век 
Сребро, ливење
Дужина 30 цм
ИМС, инв. бр. Р-129/676 
Преузето од МСУ, инв. бр. 183; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1329.

365. Кашика за сос Александра Обреновића
F. Krupp Berndorf
19. век 
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Сребро, ливење, гравирање
Дужина 18,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-130/677 
Преузето од МСУ, инв. бр. 183; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1329.

366. Нож за рибу Александра Обреновића
19. век 
Сребро, ливење
Дужина 21,3 цм
ИМС, инв. бр. Р-201/2462
Откупљено 1969. 
 
367. Чаше за вино Александра Обреновића
(2 комада)
Српска фабрика стакала
19. век, Jагодина
Кристално стакло, брушење
Висина 12,5 цм, пречник 5,5 цм (отвора),
5,8 цм (постоља)
ИМС, инв. бр. Р-114/661 
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Преузето од МСУ, инв. бр. 173; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 113.

368. Чаша краља Александра Обреновића
Друга половина 19. века
Стакло, брушење, ливење
Висина 20,5 цм, пречник 11,3 цм (отвора),
10 цм (стопе)
ИМС, инв. бр. Р-273 

Откупљено 1969. 
Чашу је краљ Александар поклонио архитекти
А. Бугарском након што је он завршио
изградњу Старог двора.

369. Чаша са ликом краља Александра и краљице 
Драге Обреновић
Око 1900. 
Стакло, позлата
Висина 10,5 цм, пречник 6,9 цм (отвора)
ИМС, инв. бр. Р-272 
Откупљено 1996. 

370. Салвета краља Александра Обреновића
Крај 19. века 
Дамаст, вез
40 х 38 цм
ИМС, инв. бр. Р-263 
Поклон 1998. 

371. Пушка Александра Обреновића
Маузер & комп., Одерндорф, Виртемберг
Српски грб на кундаку и златом тауширан 
монограм А са круном
Дужина 92 цм
ИМС, инв. бр. ОВ-544/2145 
Преузето од МСУ, инв. бр. 250; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 919.
Пронађена у Темишвару, прослеђена у бојно 
слагалиште Коњичке дивизије у Панчеву 1919.

372. Сабља Александра Обреновића
19. век
Сребро, тауширање, у црвеној плишаној кутији, 
натпис интарзијом у злату, појас од срме,
монограм А I на кутији
Дужина 99 цм, дужина сечива 83,5 цм, ширина 
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сечива 2,8 цм, дужина каније 86,5 цм
ИМС, инв. бр. ОВ-365/2117 
Преузето од МСУ, инв. бр. 248; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1698.

373. Кокарда са знаком Александра I Обреновића
1893–1903.
Метал, ливење, емаjлирање
3,3 х 2,6 цм
ИМС, инв. бр. У-84/4479
Откупљено 1975.

374. Кокарда са знаком Александра I Обреновића
1893–1903.
Метал, ливење, емаjлирање
3,4 х 2,6 цм
ИМС, инв. бр. У-85/4480 
Откупљено 1975.

375. Кокарда Александра I Обреновића
Пре 1903, Србиjа
Метал, емаjлирање
3,6 х 2,5 цм
ИМС, инв. бр. У-103/5452 
Откупљено 1979.

376. Кнежевић Александар Обреновић
у стилизованоj народноj ношњи
Валери
1881, Париз
Позитив, смеђ
47 х 35 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2803 
Преузето од МСУ, инв. бр. 476; до 1955.
у историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1712.

377. Престолонаследник Александар Обреновић
Карољ Дивалд
1887, Игло
Позитив, смеђ
20 х 13,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-998/2 
Откупљено 1986. 

378. Престолонаследник Александар Обреновић
Карољ Колер
1887, Будимпешта
Позитив, смеђ
20,5 х 10,9 цм
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ИМС, инв. бр. Ф-998/1 
Откупљено 1986. 

379. Престолонаследник Александар
с пратњом у Фиренци
Преснимио Ђорђе Станојевић
1888.
Позитив
18,3 х 11,5 цм
На полеђини белешка: „С лева на десно:

Стана Ђ. Станојевић, рођ. Богићевић; краљ 
Александар Обреновић; Др Л. Докић и Стана
Ј. Жујовић, рођ. Бучовић у Фиренци 1888. год.”
ИМС, инв. бр. 4406/57
Поклон 1982.
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380. Портрет краља Александра Обреновића
у униформи пуковника
Милан Jовановић 
Око 1889, Београд
Позитив, колорисан
16 х 10,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2306 
Откупљено 1967. 

381. Краљ Александар Обреновић
Атеље Адела
1889, Беч (према белешци)
Позитив, смеђ
22,2 х 13,7 цм
Потпис: „Александар, 7. марта 1889”
ИМС, инв. бр. Ф-2518/1 
Откупљено 1975. 
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382. Портрет краља Александра Обреновића
П. Калмар
1889, Будимпешта
Позитив, смеђ
25 х 16 цм
Потпис: „Александар”
ИМС, инв. бр. Ф-2518/2 
Откупљено 1975. 

383. Престолонаследник Александар Обреновић 
у униформи нижег официра
Милан Jовановић
Око 1889, Београд
Позитив, смеђ
10,7 х 6,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2260 
Откупљено 1966. 
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384. Краљ Александар Обреновић у униформи
са Орденом кнеза Лазара
Петар Аранђеловић
Око 1889.
Позитив, смеђ
16,5 х 11 цм
На реверсу белешка оловком: „Famille de Nis”
ИМС, инв. бр. Ф-2478
Откупљено 1983. 

385. Портрет краља Александра Обреновића
у униформи пуковника са Орденом кнеза Лазара
Непознати аутор
1889.
Позитив, црно-бели, овал
50 х 40 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2814 
Преузето од МСУ, инв. бр. 475; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја.

386. Краљ Александар Обреновић и министри 
његове владе после преузимања власти
од Намесништва
Милан Jовановић
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1893, Београд
Позитив, смеђ, табло фотографија
16,5 х 10,7 цм
Испод портрета одштампано: „У спомен ступања 
на престо Њег. Велич. Александра I кр. Србије”
ИМС, инв. бр. Ф-2261 
Откупљено 1966. 

На таблоу су портрети краља и министара
С. Станковића, Д. Франасовића,
С. Милосављевића, др М. Вујића, А. Николића,
др Л. Докића и Р. Милошевића.

387. Портрет краља Александра Обреновића
у ђенералскоj униформи
Милан Јовановић
1893, Београд
Позитив, смеђ
16 х 11 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2259 
Откупљено 1966. 
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388. Краљ Александар Обреновић
Друга половина 19. века
Фото папир, колор
11,5 х 8,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2258
Откупљено 1966. 
 
389. Портрет краља Александра Обреновића
са Орденом кнеза Лазара
Милан Јовановић
1893, Београд (према аутографу)
Урамљена фотографија 

45 х 38 цм
Потпис: „Александар 7. XI 93.”
ИМС, инв. бр. Р-259/3502 
Откупљено 1978. 

390. Краљ Александар Обреновић
Милан Jовановић 
1900, Београд (према белешци)
Позитив, црно-бели
39,5 х 30 цм
Аутограф: „Александар 1. маја 1900”
ИМС, инв. бр. Ф-2297 
Откупљено 1966. 
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391. Венчана фотографиjа краља Александра
и краљице Драге Обреновић
Милан Jовановић (?)
4. август 1900, Београд
Позитив, црно-бели
37,3 х 28,6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-5012 
Откупљено 1972. 

392. Краљ Александар и краљица Драга 
окружени дворским особљем
Непознати аутор
1900, Београд
Позитив
21,7 х 25,8 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7880
Откупљено 1996.
С лева на десно стоје: ?; др Михаило Величковић, 
санитетски мајор; његова супруга Радојка; Миливој 
Николајевић, генералштабни потпуковник, 
маршал Двора; Братислав Маршићанин, коњички 

капетан I класе, ордонанс официр (?); (дворска 
дама ?); Тома А. Савић, артиљеријски капетан
I класе, ордонанс официр (?); Михајло Јанковић, 
пешадијски потпуковник, ађутант краљев; Милан 
Ј. Вучковић, артиљеријски поручник, ордонанс 
официр (?). Седе: краљица Драга, краљ Александар 
и ћерка др Михаила Величковића.

393. Портрет краља Александра Обреновића
у гардиjскоj униформи
Милан Јовановић
1900–1901, Београд
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Позитив, смеђ
13 х 8,7 цм (застакљено, паспарту с натписом:
„Librairie Mita Staich, Belgrade”)
ИМС, инв. бр. Ф-1135 
Откупљено 1966. 

394. Портрет краља Александра Обреновића
у гардиjскоj униформи
Милан Јовановић

1900–1901, Београд
Позитив, црно-бели
53,3 х 43 цм 
ИМС, инв. бр. Ф-2800 
Преузето од МСУ, инв. бр. 475; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја.

395. Краљ Александар Обреновић
у гардиjскоj униформи
Милан Jовановић
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1900–1901, Београд
Позитив, колорисан
53 х 43 цм 
ИМС, инв. бр. Ф-2801 
Преузето од МСУ, инв. бр. 454; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1721.

396. Портрет краља Александра Обреновића
у летњоj ђенералскоj униформи
Милан Jовановић
1900–1902, Београд
Позитив, црно-бели
27,7 х 20 цм 
ИМС, инв. бр. Ф-5010 
Откупљено 1972. 

397. Краљ Александар Обреновић
Милан Jовановић
1900–1903, Београд
Естампа, колорисано

13 х 9 цм 
На аверсу одштампано: „Његово Величанство 
краљ Србије АЛЕКСАНДАР I – ALEXANDRE I 
ROI de SERBIE”
ИМС, инв. бр. Ф-7497 
Поклон

398. Краљ Александар и краљ Милан
са краљевим ађутантима у стрељани
1890, Београд
Позитив, смеђ
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31,5 х 37 цм
ИМС, инв. бр. Ф-3950
Откупљено 1970. 
С лева на десно стоје: Михаило Рашић, 
артиљеријски капетан II класе; Михаило 
Милићевић, секретар краља Александра; 
Александар Машин, ђенералштабни мајор; Илија 
Ћирић, артиљеријски мајор; Миливој Николајевић, 
коњички поручник, ордонанс краљев;
краљ Александар Обреновић; Јован Павловић, 
пешадијски мајор. Седе: Милан Михаиловић, 
пешадијски мајор; Коста Протић, генерал;
и краљ Милан.

399. Краљ Александар Обреновић с пратњом
на железничкоj станици у Русиjи 1891.
Непознати аутор
Позитив, црно-бели
10 х 12 цм 
ИМС, инв. бр. Ф-2839 
Откупљено 1974. 

400. Дочек краља Александра у Белој Паланци
Непознати аутор
1898.
Позитив, смеђ
12,5 х 10 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1892/3
Откупљено 1967. 

401. Дочек краља Александра у Белој Паланци
Непознати аутор
1898.
Позитив, смеђ
12,5 х 10 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1892/4
Откупљено 1967. 

402. Дочек краља Александра у јужној Србији
Непознати аутор
1898.
Позитив, смеђ
12,5 х 10 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1892/6
Откупљено 1967. 

401
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403. Краљ Александар Обреновић у разговору
са мештанима приликом обиласка jуга Србиjе
Непознати аутор
1898.
Позитив, смеђ
12,5 х 10 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1892/5
Откупљено 1967. 

404. Краљ Александар Обреновић у разговору
са женама и децом на jугу Србиjе
Непознати аутор
1898.
Позитив, смеђ
12,5 х 10 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1892/9
Откупљено 1967. 

405
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405. Дочек краља Александра у Нишу
Непознати аутор
1898.
Позитив, смеђ
12,5 х 10 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1892/8
Откупљено 1967. 

406. Краљ Александар Обреновић у разговору
са митрополитом Инокентиjем
Непознати аутор
1898.
Позитив, смеђ
12,5 х 10 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1892/7
Откупљено 1967. 

407. Команда Активне воjске и краљ Александар 
Обреновић са своjим ађутантима испред
Старог двора
Непознати аутор
1898, Београд

Позитив, смеђ
12,5 х 9,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1895/3
Откупљено 1967. 

408. Краљ Александар Обреновић
с групом официра
Непознати аутор
1898, Београд
Позитив, смеђ
12,5 х 9,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1895/1 
Откупљено 1967. 

409. Краљ Александар Обреновић
с групом официра
Непознати аутор
1898, Београд
Позитив, смеђ
12,5 х 9,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1895/2 
Откупљено 1967. 

408 410



140

410. Краљ Александар Обреновић, Владан 
Ђорђевић и артиљериjски капетан ордонанс 
Чедомиљ Марковић на маневрима
Непознати аутор
1898, Ниш, Бела Паланка (?)
Позитив, смеђ
12,5 х 9,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1892/1
Откупљено 1967. 

411. Краљ Александар с официрима
и члановима владе на маневрима
Непознати аутор
1898, југ Србије
Позитив, смеђ
12,5 х 9,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1892/2
Откупљено 1967. 

412. Краљ Александар Обреновић
и Владан Ђорђевић
Непознати аутор

Крај 19. века
Позитив, црно-бели
9,8 х 12,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2448 
Откупљено 1967. 

413. Краљ Александар Обреновић врши
смотру воjске
Непознати аутор

412411
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Око 1900.
Позитив, смеђ
12,5 х 9,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-3784 
Откупљено 1967. 

414. Краљ Александар Обреновић са свитом
Кастелно
Око 1900, Француска
Позитив, смеђ
25 х 18 цм
ИМС, инв. бр. Ф-18 

Откупљено 1979. 
Први с лева др Ђорђе П. Јовановић.

415. Краљ Александар Обреновић у лову
Милан Јовановић
1900–1903, Србија
Позитив, смеђ
24 х 17 цм
ИМС, инв. бр. Ф-23 
Откупљено 1979. 

414 415
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416. Портрет краља Александра Обреновића
Heinrich Wassmuth
1894, Минхен
Уље на платну
126 х 80 цм
ИМС, инв. бр. Л-967
Откупљено 1967. 

417. Краљ Александар Обреновић
Милан Jовановић
Уље на платну
61,5 х 49,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-1892
Откупљено 1997. 

418. Биста Александра Обреновића
Непознати аутор
1889.
Патинирани гипс
27 х 27 х 13 цм
Сигн.: на леђима у средини Х. Зимани 1889.

417416
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ИМС, инв. бр. Л-978
Откупљено 1967. 

419. Александар Обреновић, краљ српски
Непознати аутор
19. век
Литографија
30 х 22 цм
ИМС, инв. бр. Л-585
Откупљено 1969. 

420. Краљ Александар Обреновић
1898, Београд
Штампа у боји
58,5 х 45,7 цм
ИМС, инв. бр. Л-862/5482 
Откупљено 1972. 

421. Александар Обреновић краљ Србиjе
19. век, Београд
Штампа
42 х 27,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-2388 
Откупљено 1969. 

422. Краљ Александар Обреновић
Милан Jовановић
Око 1900, Београд
Штампа
67 х 55 цм
ИМС, инв. бр. Л-2513
Преузето од МСУ, инв. бр. 450; до 1955.
у Народном музеју, инв. бр. 1723.

423. Значаjна вечера у двору 1. априла 1893.
Тузто ?
1893, Београд
Штампа, издање Димитријевића
39,5 х 53,7 цм
ИМС, инв. бр. Л-518/6450 
Откупљено 1982. 

424. Државни удар у Србиjи, краљ хапси
два регента
А. Маjер
1893, насловна страна часописа „Le petit journal”
Естампа
43,4 х 30,6 цм

418
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ИМС, инв. бр. Л-537/6694 
Откупљено 1985. 

425. У спомен на убиство краљевске породице
28. маја 1903.
Издање Ф. Фортиона, Букурешт
Фото папир, штампа
12,7 х 8,9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/11 

426. Скица за заставу Александра Обреновића
за Хиландар
М. Валтровић
До 1896.
Хартија, оловка
21,1 х 17 цм
ИМС, инв. бр. ФМВ-4709 
Откупљено 1975.

427. Скица за заставу краља Александра 
Обреновића за Хиландар (детаљ)
М. Валтровић
До 1896.
Паус, акварел
10,5 х 7,8 цм
ИМС, инв. бр. ФМВ-4702 
Откупљено 1975.

428. Застава Александра Обреновића
за Хиландар
М. Валтровић
До 1896.
Фотографија, колодијум
26,7 х 15 цм
ИМС, инв. бр. ФМВ-4703
Откупљено 1975.

429. Застава Александра Обреновића
за Хиландар (реверс)
М. Валтровић
До 1896.
Фотографија
26,7 х 15 цм
ИМС, инв. бр. ФМВ-4704 
Откупљено 1975.

424
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Драга Машин Обреновић

430. Писмо Драге Машин у коме обавештава
да ће краљица Наталија посетити школу
6. фебруар 1896, Ниш
Папир, писано руком
15,3 х 10,1 цм
ИМС, инв. бр. АГ-507 
Откупљено 1995.

431. Писмо Драге Машин извесном господину
5. април 1896, Сашино
Папир, писано руком
14,6 х 12,9 цм
ИМС, инв. бр. АГ-2355/1
Откупљено 2009.

432. Портрет краљице Драге 
Милан Jовановић
1900–1901, Београд
Позитив, колорисан
56 х 43 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2802 

430
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Преузето од МСУ, инв. бр. 451; до 1955.
у Народном музеју, инв. бр. 1722.

433. Краљица Драга
Милан Јовановић
1900–1902, Београд
Позитив, црно-бели
27,7 х 20 цм
ИМС, инв. бр. Ф-5009/2 
Откупљено 1972.

434. Краљица Драга
Милан Jовановић
1900–1902, Београд

Позитив, смеђ
16,5 10,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-5009/1
Откупљено 1972.

435. Краљица Драга Обреновић
у властелинском оделу
Милан Jовановић 
1902, Београд
Позитив, црно-бели
27,7 х 20 цм
Аутограф: „Драга 26/II 902”
ИМС, инв. бр. Ф-2296 
Откупљено 1967.

433 434
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436. Краљица Драга у „српском костиму”
Милан Јовановић
1902, Београд
Позитив, смеђ
21 х 12,8 цм
ИМС, инв. бр. Ф-5009/3
Откупљено 1972.

437. Краљица Драга Обреновић
Милан Jовановић
Око 1900, Београд
Олеографија, црно-бела
67 х 55 цм
ИМС, инв. бр. Л-2514
Преузето од МСУ, инв. бр. 449; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1724.

435 436
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438. Њено величанство краљица Драга
Непознати аутор
Фото папир, штампа
14 х 9,1 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/18 

439. Њено величанство краљица Србиjе Драга
Д. Ф.
Фото папир, штампа
13,8 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/6 

440. Њено величанство краљица Србиjе Драга, 
Његово величанство краљ Србиjе Александар I
Непознати аутор
Фото папир, штампа, колорисање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/5

441. Њено величанство краљица Србиjе Драга, 
Његово величанство краљ Србиjе Александар I
Д. Ф.
Фото папир, штампа
13,8 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/8 

442. Дочек њихових величанстава у фабрици 
Поповића Илића и Ко Лесковац
Непознати аутор
Фото папир, штампа, колорисање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/19 

Породица 

443. Обреновић породица
Х. Халер
19. век, Беч
Штампа
31,3 х 41,3 цм
ИМС, инв. бр. Л-2252
Откупљено 1970.
 
444. Обреновићи
П. К. Д.
1852, Беч
Штампа, ћирилица
26,5 х 17 цм, 38 стр.
ИМС, инв. бр. Књ-236/4486 
Откупљено 1973.

445. Портрет Милана Обреновића,
брата кнеза Милоша
Остоја Горданић Балкански
Рељеф, бронза
Пречник 35 цм
ИМС, инв. бр. Л-3211
Поклон аутора 2003.

445 447
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446. Jеврем Т. Обреновић
Анастас Jовановић J. Рау
1852.
Штампа
25,5 х 16 цм
ИМС, инв. бр. Л-2506
Преузето од МСУ, инв. бр. 840,
за МСУ набављено 1961.

447. Портрет Jеврема Теодоровића Обреновића
Остоја Горданић Балкански
Рељеф, бронза
Пречник 35 цм
ИМС, инв. бр. Л-3212 
Поклон аутора 2003.

449
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449. Jован Т. Обреновић
Анастас Jовановић, J. Рау
1852.
Штампа
26 х 17 цм
ИМС, инв. бр. Л-2507
Преузето од МСУ, инв. бр. 841,
за МСУ набављено 1961.

450. Портрет Jована Теодоровића Обреновића
Остоја Горданић Балкански
Рељеф, бронза
Пречник 35 цм
ИМС, инв. бр. Л-3210 
Поклон аутора 2003.

451. Милош Jеврема Обреновић,
отац краља Милана
Анастас Јовановић
После 1882, Београд
Позитив, смеђ, увећање фотографије снимљене
око 1860.
57 х 49 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1742/1-2 
Откупљено 1967, 1993.

452. Уланка – мундир Милоша (Jеврема) 
Обреновића
19. век

452 453
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Чоја, вештачко крзно, шивење
Дужина 80 цм, ширина 43 цм (рамена)
ИМС, инв. бр. У-16/3192 
Преузето од МСУ, инв. бр. 327; до 1955.
у историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 76.

453. Џубе Jелисавке Обреновић
19. век
Чоjа, памук, шивење, прошивање, вез
Дужина 78,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-32/4259 
Откупљено 1965.

454. Џубе Jелисавке Обреновић
19. век
Чоjа, памук, шивење, прошивање, вез
Дужина 110 цм
ИМС, инв. бр. Р-34/4258 
Откупљено 1965.

455. Чаша са ниском стопом Петрије Обреновић
19. век
Стакло, ливење, брушење
Висина 16 цм, пречник 7,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-389
Откупљено 2012.

456. Чинија Петрије Обреновић
19. век
Стакло, ливење, брушење
Висина 6,5 цм, пречник 13,3 цм
ИМС, инв. бр. Р-390
Откупљено 2012.

454 457



152

457. Писмо Томаније Обреновић кнезу Милошу
7. фебруар 1859, Букурешт
Папир, писано руком
33,9 х 21,3 цм
ИМС, инв. бр. АГ-2357
Откупљено 2009.

458. Нотес за визит карте Томаниjе Обреновић
19. век 
Сомот, свила, слоновача, метал, папир, штампа
7,5 х 12 цм
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-16
Преузето од МСУ, инв. бр. 466; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 105.

459. Писмо Анке Обреновић министру финансија
26. април 1869.

460 461
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Папир, писано руком
32 х 20 цм
ИМС, инв. бр АГ-2356/1-2
Откупљено 2009.

460. Анка Константиновић
Непознати аутор
Око 1865.
Позитив, смеђ
10,3 х 6 цм

ИМС, инв. бр. Ф-6027/1
Поклон 1975.

461. Анка Константиновић
Непознати аутор
Око 1865.
Позитив, смеђ
10,5 х 6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-6027/2 
Поклон 1975.

463462
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462. Анка Константиновић
Непознати аутор
Око 1865.
Позитив, смеђ
10,2 х 6 цм
ИМС, инв. бр. Ф-6027/3 
Поклон 1975.

463. Анка Константиновић
Непознати аутор
Пре 1868.
Позитив, смеђ, вињетиран
11 х 6,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2301 
Откупљено 1967.

464. Пуковник Александар Константиновић
с ађутантом Андром Милоjевићем,
капетаном I класе
Непознати аутор
1898, Србија
Позитив, смеђ

9,6 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1902/1
Откупљено 1967.
На полеђини белешка мастилом: „Пуковник 
Константиновић командант Краљеве гарде,
краљев блиски рођак (Јевремов унук); његова кћи 
Наталија (Лилика) удата доцније за црногорског 
краљевића Мирка.”

464 465
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465. Пуковник Александар Константиновић, 
командант Краљеве гарде, с ађутантом Андром 
Милоjевићем, капетаном I класе
Непознати аутор
1898, Србија
Позитив, смеђ
9,6 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1902/2 
Откупљено 1967.

466. Пуковник Александар Константиновић
с фотокамером
Непознати аутор
Око 1900, Србија
Позитив, смеђ
9,7 х 12,4 цм

467 468
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ИМС, инв. бр. Ф-2449
Откупљено 1967.

467. Катарина Богићевић
Никола Лекић
Око 1880, Београд
Позитив, смеђ
20,8 х 9,7 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7825
Откупљено 2008.

468. Катарина Богићевић
Непознати аутор
Око 1890, Београд
Позитив, смеђ
13,2 х 13,2 цм
ИМС, инв. бр. Ф-7826
Откупљено 2008.

469. Споменица, посмртница кнежевићу
Сергеjу Обреновићу
1878, Београд
Свила, штампа
58,5 х 49,5 цм 
ИМС, инв. бр. З-110 
Преузето од МСУ, инв. бр. 162; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1379.

470. Принц Ђорђе Обреновић,
син краља Милана I 
Непознати аутор
Фото папир, штампа
9 х 14 цм
ИМС, инв. бр. Рз-130/22 

Заоставштина Обреновића

471. Копоран из заоставштине Обреновића
19 век 
Памук, свила, шивење, прошивање
Ширина 61 цм (прса)
ИМС, инв. бр. Р-1/3156 
Преузето од МСУ, инв. бр. 581; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 75.

472. Долама – чепкен из заоставштине 
Обреновића
Прва половина 19. века
Чоjа, свила, шивење, прошивање, вез
Дужина 131 цм
ИМС, инв. бр. Р-36/3167 
Преузето од МСУ, инв. бр. 586; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 21.

473. Долама (душанка) из заоставштине 
Обреновића
19. век 

471



157

Сомот, свила, шивење, прошивање, вез
Дужина 100 цм
ИМС, инв. бр. Р-37/3168 
Преузето од МСУ, инв. бр. 326; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 48.

474. Капутић из заоставштине Обреновића
19. век 
Свила, шивење, прошивање, златовез
Дужина 50 цм

472 474
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478

ИМС, инв. бр. Р-3/3166 
Преузето од МСУ, инв. бр. 311; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 36.

475. Џемадан из заоставштине Обреновића
19. век 
Кадифа, шивење, прошивање, везење врпцом
Дужина 50 цм
ИМС, инв. бр. Р-4/3163 
Преузето од МСУ, инв. бр. 270; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 51.

476. Гуњ из заоставштине Обреновића
19. век
Сомот, шивење, прошивање, златовез
Дужина 68 цм
ИМС, инв. бр. Р-5/3165 
Преузето од МСУ, инв. бр. 297; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 64.

476 477
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Преузето од МСУ, инв. бр. 267; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 58.

480. Чарапа из заоставштине Обреновића
19. век 
Чоjа, шивење, прошивање
Дужина 50 цм
ИМС, инв. бр. Р-11/3160 
Преузето од МСУ, инв. бр. 338; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 93.

481. Аша из заоставштине Обреновића
19. век 
Чоjа, памук, шивење, прошивање
Ширина 72 цм, дужина 97 цм
ИМС, инв. бр. Р-25/3224 
Преузето од МСУ, инв. бр. 597; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 39.

482. Аша из заоставштине Обреновића
19. век
Чоjа, шивење, прошивање, вез
Ширина 83 цм, дужина 145 цм
ИМС, инв. бр. Р-26/3222 
Преузето од МСУ, инв. бр. 298; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 38.

479 480

477. Прслук из заоставштине Обреновића
19. век 
Чоjа, свила, шивење, прошивање, вез
Дужина 55 цм
ИМС, инв. бр. Р-7/3164
Преузето од МСУ, инв. бр. 281; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 11.

478. Покривач (заоставштина Обреновића ?)
19. век 
Велур, шивење, прошивање, златовез
Ширина 65 цм, дужина 68 цм, 5 цм (ресе)
ИМС, инв. бр. Р-9/3157
Преузето од МСУ, инв. бр. 320; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1659.

479. Шал из заоставштине Обреновића
19. век 
Вуна, ткање
Ширина 125 цм, дужина 280 цм
ИМС, инв. бр. Р-10/3159
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483. Аша из заоставштине Обреновића
19. век 
Чоjа, шивење, прошивање
Ширина 86 цм, дужина 56 цм
ИМС, инв. бр. Р-27/3225 
Преузето од МСУ, инв. бр. 324; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 62.

485
481

482
486

483
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484. Аша из заоставштине Обреновића
19. век 
Вуна, лан, ткање
Ширина 100 цм, дужина 111 цм
ИМС, инв. бр. Р-65/3223 
Преузето од МСУ, инв. бр. 590; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 40.

485. Силав из заоставштине Обреновића
19. век 
Кожа, шивење, прошивање, вез
Ширина 20 цм, дужина 40 цм
ИМС, инв. бр. Р-74/3965 
Преузето од МСУ, инв. бр. 336; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1663.

486. Прекривачи за кубурлуке
19. век 
Кожа, чоjа, шивење, прошивање, вез
Дужина 47 цм
ИМС, инв. бр. Р-41/2105
Преузето од МСУ, инв. бр. 113; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1596.

487. Кандило кнеза Милоша
19. век
Сребро, гравирање
Пречник 13 цм (приближно)
ИМС, инв. бр. Р-71/3162 
Преузето од МСУ, инв. бр. 436; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. ?.

488. Дугме са униформе Обреновића
19. век 
Бронза, ливење
Пречник 2,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-44/3161 
Преузето од МСУ, инв. бр. 352; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1252.

489. Чиниjа из заоставштине Обреновића
19. век 
Сребро, ливење
15,5 х 22,5 х 4 цм
ИМС, инв. бр. Р-131/678 
Преузето од МСУ, инв. бр. 168; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 311.

490. Поклопац из заоставштине Обреновића
19. век 
Сребро, ливење
Пречник 10,5 цм
ИМС, инв. бр. Р-136/683 

489
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490

491

492

Преузето од МСУ, инв. бр. 179; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1400.

491. Кутиjа за накит из заоставштине Обреновића
19. век 
Дрво, сомот, позлата, резбарење
31 х 55 х 36 цм
ИМС, инв. бр. Р-158/807 
Откупљено 1969. 

492. Тањири из заоставштине Обреновића
Porzellanhaus Ernst Wahliss
19. век, Беч
Злато, кобалт, порцулан
Пречник 20,3 цм
ИМС, инв. бр. Р-159/859 
Преузето од МСУ, инв. бр. 184; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 117.

493. Сервис за белу кафу из заоставштине 
Обреновића
(четири шоље са тацнама, посуда за шећер,
кафу и млеко)
19. век, Карлсбад
Порцулан, позлата, сликање
Висина 6,8 цм (шоље), 14,5 цм (посуде за шећер), 
23 цм (посуде за кафу), 16 цм (посуде за млеко), 
пречник 14 цм (тањира)
ИМС, инв. бр. Р-257/2821 
Откупљено 1969.

494. Комплет за компот из заоставштине 
Обреновића
Ludvig Lobmeier (?)
19. век, Беч
Стакло, ливење, сликање, позлата
Висина 7 цм (зделе), пречник 13 цм
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(зделе); 17,7 цм (тањира)
ИМС, инв. бр. Р-199/2380 
Откупљено 1968.

495. Чаша из заоставштине Обреновића
Српска фабрика стакла
19. век, Jагодина
Стакло, брушење
Висина 13 цм, пречник 5,4 цм (отвора),
6,8 цм (базе)
ИМС, инв. бр. Р-112/659 
Преузето од МСУ, инв. бр. 182; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 109.

496. Чокањ из заоставштине Обреновића
19. век
Стакло, сликање
Висина 12 цм, пречник 2,4 цм (отвора)
ИМС, инв. бр. Р-200/2381
Откупљено 1968.

497. Ланац из заоставштине Обреновића
19. век, Беч
Злато, ажурирање, емаjлирање
Дужина 129 цм, дебљина 0,8 цм
ИМС, инв. бр. Р-167/1668 
Преузето од МСУ, инв. бр. 61; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1343.

498. Ланац са крстом
1838, Беч
Злато, сребро, диjамант, позлата
Ширина 4,5 цм (крста), дужина 51,5 цм (ланца), 
висина 7,2 цм (крста), тежина 33,72 гр
ИМС, инв. бр. Р-168/1669 
Преузето од МСУ, инв. бр. 45; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1335.
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499. Ланац са крстом
1838, Беч
Злато, сребро, диjамант, позлата
Ширина 4,8 цм (крста), дужина 50 цм (ланца), 
висина 7 цм (крста), тежина 41,62 гр
ИМС, инв. бр. Р-169/1670 
Преузето од МСУ, инв. бр. 46; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1336.

500. Ланац са крстом
1838, Беч
Злато, сребро, диjамант, емаjлирање
Ширина 4 цм (крста), дужина 60 цм (ланца), 
висина 6,5 цм (крста), тежина 38,9 гр
ИМС, инв. бр. Р-170/1671 
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Преузето од МСУ, инв. бр. 48; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1334.

501. Ланац са крстом
1838, Беч
Злато, сребро, диjамант, позлата
Ширина 4,4 цм (крста), дужина 60,5 цм (ланца), 
висина 7 цм (крста), тежина 38,8 гр
ИМС, инв. бр. Р-171/1672 
Преузето од МСУ, инв. бр. 47; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1342.

502. Сат из заоставштине Обреновића
Breguet
19. век, Париз
Злато, емаjлирање
Дужина 11 цм (ланца), пречник 5,3 цм,
тежина 82,98 гр
ИМС, инв. бр. Р-175/1676 
Преузето од МСУ, инв. бр. 52; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1349.

503. Наруквице из заоставштине Обреновића
(2 комада)
19. век, Беч
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Злато, брилиjант, емаjлирање, фасовање, ковање, 
цизелирање, гравирање, преплет
Ширина 6 цм, дужина 21 цм (откопчана),
тежина 158,35 гр; 157,92 гр
ИМС, инв. бр. Р-176/1677 
Преузето од МСУ, инв. бр. 53, 54; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1353.

504. Наруквице из заоставштине Обреновића
(2 комада)
W. J. Swoboda
19. век, Беч

504
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507

Злато, аметист, смарагд, брилиjант, гранулациjа, 
цизелирање, емаjлирање, ажурирање
Ширина 3,5–7,5 цм, дужина 18 цм,
тежина 65,48 гр; 65,43 гр
ИМС, инв. бр. Р-177/1678 
Преузето од МСУ, инв. бр. 55, 56; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја,
инв. бр. 1337, 1339.

505. Наруквице из заоставштине Обреновића
(2 комада)
W. J. Swoboda
19. век, Беч
Злато, брилиjант, рубин, цизелирање, ковање
Ширина 1,1–2,6 цм, дужина 19 цм,
тежина 37,42 гр; 38,33 гр
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ИМС, инв. бр. Р-178/1679 
Преузето од МСУ, инв. бр. 57, 58; до 1955.
у Историјској збирци Народног музеја,
инв. бр. 1340, 1341.

506. Наруквице из заоставштине Обреновића
(2 комада)
W. J. Swoboda
19. век, Беч
Злато, смарагд, рубин, сафир, брилиjант, 

цизелирање, ковање
Ширина 1,3–3 цм, дужина 19,5 цм,
тежина 38,21 гр; 39,58 гр
ИМС, инв. бр. Р-179/1680 
Преузето од МСУ, инв. бр. 59, 60; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја,
инв. бр. 1346, 1347.

507. Наруквица из заоставштине Обреновића
W. J. Swoboda
19. век, Беч
Злато, брилиjант, рубин, турмалин, ковање, 
гранулациjа, цизелирање, емаjлирање
Ширина 2,7–5 цм, дужина 20 цм,
тежина 54,42 гр
ИМС, инв. бр. Р-180/1681
Преузето од МСУ, инв. бр. 68; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1338.

508. Копча за jапунџиjу из заоставштине 
Обреновића
19. век, Беч
Злато, брилиjант, цизелирање, фасовање,
ковање, гравирање
Ширина 3 цм (копче), дужина 8,5 цм (ланца), 
тежина 26,89 гр
ИМС, инв. бр. Р-181/1682 
Преузето од МСУ, инв. бр. 62; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1344.

509. Копча за jапунџиjу из заоставштине 
Обреновића
19. век, Беч
Злато, брилиjант, цизелирање, фасовање,
ковање, гравирање
Ширина 2,4–2,8 цм (копче), дужина 9 цм (ланца), 
тежина 20,45 гр
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ИМС, инв. бр. Р-182/1683 
Преузето од МСУ, инв. бр. 63; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1345.

510. Прстен из заоставштине Обреновића
19. век, Беч
Злато, диjамант, фасовање, ковање, урезивање
Ширина 0,7–1 цм (камена),
пречник 2 цм (карике)
ИМС, инв. бр. Р-183/1684 
Преузето од МСУ, инв. бр. 64; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1351.

511. Прстен из заоставштине Обреновића
19. век, Беч
Злато, брилиjант, фасовање, ливење, пробиjање
Пречник 1,3 цм (фасунг),
2 цм (карика)
ИМС, инв. бр. Р-184/1685 
Преузето од МСУ, инв. бр. 65; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 1352.

512. Прстен из заоставштине Обреновића (?)
19. век, Беч (?)
Злато, карнеол, ковање, гравирање, фасовање
Ширина 1,4 цм (главе), дужина 1,6 цм (главе), 
дебљина 0,4 цм (врата),
пречник 2,4 цм (карике)
ИМС, инв. бр. Р-198/1920 
Преузето од МСУ, инв. бр. 66; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја, инв. бр. 381.

513. Салон из старог двора Обреновића
(две фотеље, канабе, огледало,
салонски сто, четири столице, трокрилни орман, 
секретер, полица за књиге)
19. век
Дрво, седеф, инкрустациjа, стил Наполеон III
ИМС, инв. бр. Р-207/2628
Набављено 1968.
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514. Лустер из Старог двора
Крај 19. века, Аустро-Угарска
Стакло, метал, маjолика, позлата
ИМС, инв. бр. Р-280 
Откупљено 1997.
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515. Огледало из Старог двора
Gustav Horton
1895, Беч
Дрво, стакло
295 х 95 цм; 150 х 80 цм
ИМС, инв. бр. Р-281 
Откупљено 1995.

516. Кључ од просториjе у коjоj су се крили
краљ Александар и Драга Обреновић
пре убиства
19. век 
Гвожђе (и легуре), ливење
Дужина 10 цм
ИМС, инв. бр. Р-49/5838 
Поклон 1992.

Здања и објекти

517. Кућа кнеза Милоша Обреновића у Црнући
Анастас Јовановић
Око 1865.
Стерео-позитив, смеђ
7,5 х 7,8 цм
(две фотографије на картону)
ИМС, инв. бр. Ф-1653
Откупљено 1966.
 
518. Кућа кнеза Милоша Обреновића у Црнући
Милан Јовановић
5. јули 1891. (према белешци)
Позитив, смеђ

517
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10,5 х 16,5 цм
На полеђини белешка мастилом:
„Кнез Милошева кућа у с. Црнућу 5. јула 1891.”
ИМС, инв. бр. Ф-2733 
Преузето од МСУ, инв. бр. 829,
за МСУ набављено 1961.

519. Кућа кнеза Милоша у Црнући
Божидар Продановић

1989, Београд
Цртеж оловком
30 х 38 цм
ИМС, инв. бр. Л-2045/7508
Откупљено од аутора 1989.

520. Конак кнеза Милоша Обреновића
у Крагуjевцу
Анастас Јовановић
Око 1860.
Стерео-позитив, смеђ
7 х 7,7 цм
(две фотографије на картону)
ИМС, инв. бр. Ф-1651 
Откупљено 1966.
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521. Мали конак Обреновића у Крагујевцу
Непознати аутор
Пре 1887, Крагујевац
Позитив, црно-бели
6 х 14 цм (две фотографије на картону)
ИМС, инв. бр. Ф-1650
Откупљено 1966.

522. Конак кнеза Милоша у Топчидеру
Јован Бијелић
1923.
Уље на платну
54 х 67,5 цм
ИМС, инв. бр. Л-2848
Откупљено 1970.

523. Конак кнеза Милоша
Salamon Meschulam, Велицки
Београд
Фото папир, штампа

13,8 х 9,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/10 

524. Двор кнез Милоша у Топчидеру
Уметничка галериjа
Београд
Фото папир, штампа, колорисање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/347

525. Двор кнеза Милоша у Топчидеру
Уметничка галериjа
Београд
Фото папир, штампа, колорисање
14 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/488 

526. Дворац књаза Милоша у Топчидеру
Књижарница Раjковића и Ћуковића, Шимић
Око 1925, Београд

521 522
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Фото папир, штампа, колорисање
13,8 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/489 

527. Топчидер – велики парк са Летњиковцем
Књижара Раjковића и Ћуковића
Београд
Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/462

528. Милошев конак у Топчидеру
Туристичка штампа
Београд
Фото папир, штампа
14,9 х 10,4 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29-S-83 

529. Конак кнегиње Љубице у Пожаревцу
J. Влаховић
12.11.1883, Пожаревац
Позитив, смеђ
25 х 32 цм
У доњем десном углу картона белешка мастилом: 
„Фот. Ј. Влаховић Пожаревац”
ИМС, инв. бр. Ф-2672
Преузето од МСУ, инв. бр. 467; до 1955.
у Народном музеју, инв. бр. 1268.

530. Конак кнегиње Љубице у Пожаревцу
J. Влаховић
12.11.1883, Пожаревац
Позитив, смеђ

529

530

531
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25 х 32 цм
У доњем десном углу картона белешка мастилом: 
„Фот. Ј. Влаховић Пожаревац”
ИМС, инв. бр. Ф-2673
Преузето од МСУ, инв. бр. 467; до 1955.
у Народном музеју, инв. бр. 1268.

531. Конак кнежевића Милана и Михаила
у Пожаревцу
J. Влаховић
12.11.1883, Пожаревац
Позитив, смеђ
25 х 32 цм
У доњем десном углу картона белешка мастилом: 
„Фот. Ј. Влаховић Пожаревац”
ИМС, инв. бр. Ф-2674 

Преузето од МСУ, инв. бр. 467; до 1955.
у Народном музеју, инв. бр. 1268.

532. Конак кнегиње Љубице у Крагујевцу
Анастас Јовановић
Око 1860.
Стерео-позитив, смеђ
7,7 х 7,2 цм
(две фотографије на картону)
ИМС, инв. бр. Ф-1652
Откупљено 1966.

533. Конак кнегиње Љубице
Емануел Муановић
Цртеж оловком
24 х 34 цм
ИМС, инв. бр. Л-1468/4396 
Откупљено 1975.

534. Београд, Конак књегиње Љубице
Турист
Фото папир, штампа
14 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/29 

532 533
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535. Конак кнегиње Љубице
Туристичка штампа; P. Marzari S. R. L. Schio
Београд
Фото папир, штампа, колорисање
14,8 х 10,5 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29-S-20 

536. Брестовачка бања – Дворац кнегиње Љубице
Књижара браће Марjановић
Заjечар
Фото папир, штампа
ИМС, инв. бр. Рз-67/4 

537. Брестовачка бања – Дворац Кнегиње Љубице
са источне стране
Стеван Раjковић
Заjечар
Фото папир, штампа, колорисање
ИМС, инв. бр. Рз-67/8 

538. Први конак кнеза Милана у Нишу
Непознати аутор
1878–1879.
Позитив, смеђ
30,5 х 40 цм
На картону одштампано: „ГЛАВНИ ГЕНЕР. ШТАБ 
ГЕОГРАФСКО ОДЕЉЕЊЕ 187 8/9”
ИМС, инв. бр. Ф-2652
Преузето од МСУ, инв. бр. 456; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја,
инв. бр. 1300/2.

539. Конак кнеза Милана у Нишу
Непознати аутор
1878–1879.
Позитив, смеђ
30,5 х 40 цм
На картону одштампано: „ГЛАВНИ ГЕНЕР. ШТАБ 
ГЕОГРАФСКО ОДЕЉЕЊЕ 187 8/9”
ИМС, инв. бр. Ф-3748
Преузето од МСУ, инв. бр. 455; до 1955. у 
Историјској збирци Народног музеја,
инв. бр. 1300/4.

540. Краљев дворац у Нишу и официрска касина
Петар Аранђеловић 
1899, Ниш
Фото папир, штампа
9 х 14 цм
ИМС, инв. бр. Рз-6/27

538

539
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541. Улаз у стари двор
Св. Љ. Велицки
1894.
Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/251 

542. Фасада новог двора
Св. Љ. Велицки
1894.
Фото папир, штампа
9 х 13,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/397 

543. Краљев двор 
Моша Коен
Око 1903.
Фото папир, колориса, штампање
13,8 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/120 

544. Краљев двор
Моша Коен
Око 1903.
Фото папир, штампа, колорисање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/120б 

545. Стари двор
Моша Коен
Београд
Фото папир, штампа
13,8 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/232 

546. Краљев двор
Соломон J. Коен
Око 1903.

Фото папир, штампа
13,8 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/120a
 
547. Краљев двор
Исак Бенциjон
Београд
Фото папир, штампа
14,2 х 9,1 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/208
 
548. Двор са Музиком
Исак Бенциjон
Београд
Фото папир, штампа
14,3 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/11

549. Стари двор
Librairie Francaise H. Soub
Београд
Фото папир, штампа
14,2 х 8,9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/180
 
550. Стари краљ. двор
Jос. Чакловић
Загреб
Фото папир, штампа, колорисање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/182 

551. Стари краљ. двор
J. Чакловић
Фото папир, штампа
13,7 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/183 
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552. Стари двор
С. Марковић
Загреб
Фото папир, штампање, колорисање
13,8 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/184 

553. Kiralui palata
Levelezolaparusitas
1914–1918, Будимпешта
Фото папир, штампање, колорисање
13,5 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/192 

554. Београд, Краља Милана улица са двором
St. Sasson
1914–1918, Земун
Фото папир, штампање, колорисање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/226 

555. Краљев двор
Картел издавача разгледница
1910–1915, Београд
Фото папир, штампање, колорисање
13,8 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/189
 
556. Стари краљевски двор
Jос. Чакловић
Сериjа 1920–1925, Загреб
Фото папир, штампање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/45 

557. Стари двор
20. век
Фото папир, штампа

14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/179
 
558. Краљев дворац
Фото папир, штампа, колорисање
8,8 х 14 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/430 

559. Конак
Фото папир, штампа, колорисање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/431 

560. Улаз у стари двор
Моша Коен
Београд
Фото папир, штампа
13,8 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/434
 
561. Regi konak 
Levelezolaparusitas
Будимпешта
Фото папир, штампа, колорисање
13,8 х 8,8 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/253a 

562. Нови и Стари двор
Исак Бенциjон 
Београд
Фото папир, штампа, колорисање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/209a 

563. Нови и Стари двор 
Књижара Раjковића и Ћуковића
Београд
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Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/229
 
564. Стари и Нови двор
Фото папир, штампа
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/253 

565. Neue und alte Burg
Photobrom
Беч VII
Фото папир, штампа
14 х 9,3 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/209
 
566. Neuer und alter Konak (Konigspalais)
Фото папир, штампа, колорисање
14 х 9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/209b 

Култура сећања 

567. Славолук у Топчидеру подигнут поводом 
прославе 50-годишњице Таковског устанка
Анастас Н. Стојановић
1865, Београд
Позитив, смеђ
32,5 х 24 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2288
Откупљено 1966.

567
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568. Откривање споменика кнезу Милошу 
Обреновићу у Пожаревцу 24. јуна/6. јула 1898.
Непознати аутор
Позитив, смеђ
9,5 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1888/1  
Откупљено 1967.

569. Откривање споменика кнезу Милошу 
Обреновићу у Пожаревцу 24. јуна/6. јула 1898.
Непознати аутор
Позитив, смеђ
9,5 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1888/2 
Откупљено 1967.

570. Откривање споменика кнезу Милошу 
Обреновићу у Пожаревцу 24. јуна/6. јула 1898.
Непознати аутор
Позитив, смеђ
9,5 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1896 
Откупљено 1967.

571. Откривање споменика кнезу Милошу 
Обреновићу у Пожаревцу 24. јуна/6. јула 1898.
Непознати аутор
Позитив, смеђ
9,5 х 12,5 цм

568

569

570
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ИМС, инв. бр. Ф-2230/1 
Откупљено 1967.

572. Откривање споменика кнезу Милошу 
Обреновићу у Пожаревцу 24. јуна/6. јула 1898.
Непознати аутор
Позитив, смеђ
9,5 х 12,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-2230/2
Откупљено 1967.

573. Споменик кнезу Милошу Обреновићу
у Крагуjевцу, рад вајара Симеона Роксандића
Љ. Ђонић
1900. (према посвети)
Позитив, смеђ
35 х 25 цм
Посвета: „Драгом пријатељу и колеги Петру 
Раносовићу акад. сликару на пријатељско сећање 
Симеон Г. Роксандић акад. вајар 20. децембра 1900. 
г. Крагујевац”

ИМС, инв. бр. Ф-7936 
Откупљено 1967.

574. Откривање споменика кнезу Милошу 
Обреновићу у Неготину 27. маја/9. јуна 1901,
рад вајара Ђоке Јовановића

572 573
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Позитив, смеђ
23,7 х 30 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1133 
Откупљено 1967.

575. Откривање споменика кнезу Михаилу 
Обреновићу у Београду, рад вајара Енрика Пација
Д. Крстовић
19. децембар 1882, Београд
Позитив, смеђ
10,6 х 6,5 цм
ИМС, инв. бр. Ф-1649 
Откупљено 1966.

576. Проjекат споменика кнезу Михаилу 
Обреновићу
Непознати аутор, штампа Раjфенштаjн и Реш
19. век
Литографија
44,3 х 62,2 цм
ИМС, инв. бр. Л-282/3936 
Откупљено 1972.

577. Проjекат споменика кнеза Михаилу
Михаило Ос. Микашин,
штампа Раjфенштаjн и Реш
Беч ?
Литографија у боји
55 х 78 цм
ИМС, инв. бр. Л-885/5621 
Откупљено 1979.

578. Проjекат споменика кнезу Михаилу
Беч
Штампа Раjфенштаjн и Реш 
Литографија 
55,5 х 77,5 цм

574

575
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ИМС, инв. бр. Л-886/5622 
Откупљено 1979.

579. Проjекат споменика са чесмом кнезу 
Михаилу Обреновићу
Михаjло Ос Микешин
Литографија каширана на картон, лакирана
37,3 х 55 цм
ИМС, инв. бр. Л-1009
Откупљено 1966.

580. Позориште и споменик кнез Михаила
Вилхелм Герке
Београд
Фото папир, штампа
14 х 8,9 цм
ИМС, инв. бр. Рз-29/237 

581. Споменик кнезу Михаилу
Студио Стругар, Публикум
2000, Београд
Фото папир, штампа, колорисање
20,5 х 14,5 цм
ИМС, инв. бр. Рз-303/57

 
Споменице и медаље

582. Медаља за приврженост
Милоша Обреновића
19. век
Сребро, ливење
Пречник 3 цм
ИМС, инв. бр. Зн-187/3129 
Откупљено 1970. 

583. Споменица 50 година Другог српског
устанка
1865.
Метал, ливење
Дебљина 0,3 цм, пречник 4,4 цм
ИМС, инв. бр. Зн-35/218
Откупљено 1967. 

584. Споменица 50 година Другог српског
устанка
1865.
Сребро, ливење

577

578
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Дебљина 0,3 цм, пречник 4,4 цм
ИМС, инв. бр. Зн-36/219
Откупљено 1966. 

585. Споменица 50 година Другог српског устанка
1865.
Бронза, ливење
Пречник 4,4 цм
ИМС, инв. бр. Зн-46/229 
Поклон 1966. 

586. Таковски крст са звездом 2. реда
Крај 19. века, Беч
Метал, емаjлирање, ливење
Ширина 4,3 цм, дужина 9,5 цм,
пречник 9 цм
ИМС, инв. бр. Зн-184/2789 
Откупљено 1970. 

587. Таковски крст 5. реда
Месинг, ливење
Ширина 3,5 цм
ИМС, инв. бр. Зн-44/227
Откупљено 1966. 

588. Споменица погибиjе кнеза Михаила 
Обреновића
1868.
Ливење, посребривање
Дебљина 0,3 цм, пречник 4,4 цм
ИМС, инв. бр. Зн-37/220
Откупљено 1966. 

589. Медаља кнеза Михаила и кнеза
Милана Обреновића 
J. П. Бешлин
Око 1870, Србиjа
Бронза, позлата

Ширина 3,1 цм, дужина 3,1 цм
ИМС, инв. бр. Зн-141/1281 
Откупљено 1966. 

590. Медаља за храброст Милана Обреновића
Бронза, ливење
Пречник 3,3 цм
ИМС, инв. бр. Зн-43/226 
Откупљено 1966. 

591. Медаља за храброст Милана Обреновића
19. век
Метал, ливење
Пречник 3,4 цм
ИМС, инв. бр. Зн-173/1975
Откупљено 1968. 

592. Колаjна за храброст 1876.
Ливење, посребривање
Пречник 2,1 цм
ИМС, инв. бр. Зн-130/1191 
Откупљено 1966. 

593. Медаља за храброст 1876.
Милана Обреновића
19. век
Сребро, ливење
Пречник 2,7 цм
ИМС, инв. бр. Зн-175/1977 
Откупљено 1968. 

594. Медаља за храброст 1877–1878.
Милана Обреновића
19. век
Метал, ливење
Пречник 2,8 цм
ИМС, инв. бр. Зн-174/1976 
Откупљено 1968. 
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595. Орден Св. Саве 3. реда
Ковница Sorlini
Вараждин
Метал, ливење, емаjлирање
8,5 х 5 цм
ИМС, инв. бр. Зн-14/197 
Откупљено 1966. 

596. Орден Св. Саве 1. реда са звездом 
Звезда 1883–1903; орд. знака 1914–21, Париз, Беч
Сребро, емаjлирање, позлата
8,5 х 5,2 цм, пречник 9,1 цм
ИМС, инв. бр. Зн-199/5441 
Откупљено 1979. 

597. Медаља за воjничке врлине 
1883.
Бронза, позлата
Дужина 5,4 цм, пречник 3,5 цм
ИМС, инв. бр. Зн-205/5447 
Откупљено 1979. 

598. Медаља за воjничке врлине 
1883.
Бронза, позлата
Дужина 5,4 цм, пречник 3,5 цм
ИМС, инв. бр. Зн-206/5448 
Откупљено 1979. 

599. Споменица Александар I, краљ Србиjе, 
миропомазан у Жичи 20.6.1889.
1889.
Ливење, позлата
Пречник 3,7 цм
ИМС, инв. бр. Зн-33/216 
Откупљено 1967. 

600. Споменица Александар I, краљ Србиjе, 
миропомазан у Жичи 20.6.1889.
Месинг, ливење
Пречник 3,7 цм
ИМС, инв. бр. Зн-38/221
Откупљено 1966. 

601. Споменица Александар I, краљ Србиjе, 
миропомазан у Жичи 20.6.1889.
Месинг, ливење
Пречник 3,7 цм
ИМС, инв. бр. Зн-39/222 
Откупљено 1966. 

602. Спомен медаља посете краља Александра 
Обреновића Румуниjи 1896.
Carniol Fiul
Бронза, ливење
Пречник 5 цм
ИМС, инв. бр. Зн-591 
Откупљено 1997. 

603. Значка са ликом Александра Обреновића
Емаjлирање
Ширина 4 цм, висина 3,2 цм
ИМС, инв. бр. Зн-68/251 
Откупљено 1966. 

Новац Обреновића

604. Jедна пара (1) Михаила Обреновића III 
1868.
Легура бакра
Пречник 15 мм
ИМС, инв. бр. Н-40
Откупљено 1966. 
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605. Jедна (1) пара Обреновића III 
1868, Кнежевина Србиjа
Бронза 
Пречник 15 мм
ИМС, инв. бр. Н-395
Преузето из МСУ 1967. 

606. Jедна (1) пара Михаила Обреновић III
1868, Србиjа
Бронза
Пречник 15 мм
ИМС, инв. бр. Н-337
Поклон.

607. Пет (5) пара Михаила Обреновића III 
1868.
Легура бакра
Пречник 25 мм
ИМС, инв. бр. Н-23 
Откупљено 1967. 

608. Пет (5) пара Михаила Обреновића III 
1868, Кнежевина Србиjа
Бронза 
Пречник 25 мм
ИМС, инв. бр. Н-394 
Преузето из МСУ 1967. 

609. Десет (10) пара Михаила Обреновића III 
1868.
Бронза
Пречник 30 мм
ИМС, инв. бр. Н-41 
Откупљено 1967. 

610. Десет (10) пара Михаила Обреновића III 
1868.
Бронза 

Пречник 30 мм
ИМС, инв. бр. Н-393
Преузето из МСУ 1967. 

611. Десет (10) пара Михаила Обреновића 
1868, Србиjа
Пречник 30 мм
ИМС, инв. бр. Н-633
Преузето од Економског факултета. 

612. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV 
1875.
Сребро, ковање
Пречник 28 мм
ИМС, инв. бр. Н-21
Откупљено 1967. 

613. Jедан (1) динар Милана М. Обреновића IV 
1875.
Сребро
Пречник 23 мм
ИМС, инв. бр. Н-26 
Откупљено 1967. 

614. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV 
1875.
Сребро
Пречник 27 мм
ИМС, инв. бр. Н-25
Откупљено 1967. 

615. Два (2) динара Књажевине Србиjе 
Царска и краљевска главна ковница у Бечу
1875, Беч
Сребро, ковање
Пречник 27 мм
ИМС, инв. бр. Н-607
Откупљено 2004. 
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616. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV 
1879, Париз
Бронза
Пречник 25 мм 
ИМС, инв. бр. Н-22
Откупљено 1967. 
 
617. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV 
1879, Париз
Бронза
Пречник 30 мм 
ИМС, инв. бр. Н-24
Откупљено 1967. 

618. Десет (10) пара Милана М Обреновића 
1879, Кнежевина Србиjа
Бронза
Пречник 30 мм
ИМС, инв. бр. Н-374 
Откупљено 1967. 

619. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
(2 комада)
1879, Кнежевина Србиjа
Бронза 
Пречник 30 мм
ИМС, инв. бр. Н-392 
Преузето из МСУ 1967.

620. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV 
1879, Париз
Сребро 
Пречник 18 мм 
ИМС, инв. бр. Н-20 
Откупљено 1967. 

621. Jедан (1) динар Милана М. Обреновића IV 
1879, Париз

Сребро
Пречник 23 мм
ИМС, инв. бр. Н-28 
Откупљено 1967. 

622. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV 
1879, Париз
Сребро
Пречник 27 мм
ИМС, инв. бр. Н-27 
Откупљено 1967. 

623. Пет (5) динара Милана М. Обреновића IV
1879, Париз
Сребро
Пречник 37 мм
ИМС, инв. бр. Н-29 
Откупљено 1967. 

624. Пет (5) пара Милан М. Обреновић IV 
1882, Краљевина Србиjа
Цинк
Пречник 17 мм
ИМС, инв. бр. Н-405 
Поклон 1969.

625. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1883, Беч
Легура бакра и никла
Пречник 17 мм
ИМС, инв. бр. Н-30
Откупљено 1967. 

626. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV 
1883, Беч
Никл 
Пречник 20 мм
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ИМС, инв. бр. Н-33
Откупљено 1967. 

627. Десет (10) пара краља Милана 
1883, Краљевина Србиjа
Цинк
Пречник 20 мм
ИМС, инв. бр. Н-406
Поклон 1969.

628. Двадесет (20) пара Милана М. Обреновића IV
1883, Беч
Никл
Пречник 22 мм
ИМС, инв. бр. Н-34 
Откупљено 1967. 

629. Двадесет (20) пара краља Милана 
1883, Краљевина Србиjа
Цинк 
Пречник 22 мм
ИМС, инв. бр. Н-407 
Поклон 1969.

630. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1884, Беч
Пречник 17 мм
ИМС, инв. бр. Н-37 
Откупљено 1967. 

631. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV 
1884, Краљевина Србиjа
Цинк 
Пречник 20 мм
ИМС, инв. бр. Н-408 
Поклон 1969.

632. Двадесет (20) пара Милана М. Обреновића IV
1884, Беч
Никл
Пречник 22 мм
ИМС, инв. бр. Н-35 
Откупљено 1967. 

633. Двадесет (20) пара Милана М. Обреновића IV
(2 комада)
1884, Краљевина Србиjа
Цинк 
Пречник 22 мм
ИМС, инв. бр. Н-409 
Поклон 1969.

634. Десет (10) динара Милана Обреновића 
1887, Краљевина Србиjа
Хартија
9,5 х 14 цм
ИМС, инв. бр. Н-560 
Откупљено 1973. 

635. Десет (10) динара Милана Обреновића 
1893, Француска
Хартија
8,4 х 13,9 цм
ИМС, инв. бр. Н-154 
Откупљено 1967. 

636. Десет (10) динара Александра Обреновића 
1893, Француска
Хартија
8,4 х 13,9 цм
ИМС, инв. бр. Н-126 
Откупљено 1967.





Обреновићи у фондовима и збиркама
Историјског архива Београда

Јованка Веселиновић, архивски саветник
Олга Латинчић, архивски саветник



Историјски архив Београда

Градски архив по одлуци о оснивању од 26. сеп-
тембра 1945. до 24. јануара 1958, када је промењен 
на зив у Историјски архив Београда.

Историјски архив Београда основан је 1945. го-
дине са задатком да прикупља, чува, врши заштиту, 
стручно обрађује, излаже и публикује грађу од зна-
ча ја за историју Београда. Својим радом и посто-
ја њем Архив сведочи о историји Београда, али и 
Ср  бије, јер су се управо у Београду преламали сви 
нај  важнији догађаји из историје Србије, како у по-
ли   ти ч ком, тако и у економском, културном и сва-
ком другом погледу. Бурне политичке промене кроз 
готово читав период историје Србије XIX века, сна-
ж но су утицале и на про цесе и збивања унутар са-
мог Београда.

Архив данас чува 2.738 фондова и збирки или 
око 13 дужних километара архивске грађе која по-
крива период од XVI века до 2010. године.

Данас, 40 фондова и збирки Архива представ-
ља културно добро од изузетног значаја. То су фон-
дови еснафа, органа управе и власти, правосуђа, 
дру  штвено политичких организација, породични 
фонд Главинић, лични фонд Владимир Јовановић, 
збир  ке црквених матичних књига, архивалија и 
планова и мапа. 

Фондови Управе града Београда (1839–1944), 
Оп   штине града Београда (1839–1944) и Скупшти-
не гра да Београда (1944–), непосредно и у конти-
нуитету пред стављају извор првог реда за историју 
управе, власти и свакодневног живота Београда и 
Београђана. 
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Обреновићи у фондовима и збиркама
Историјског архива Београда

за период владавине династије Обреновић са ци  љем 
да научницима као „сведоци догађаја’’ буду чврст 
ослонац у писању нових задатих тема ове пробле ма-
тике.

Проблем је био и ограничен обим публикаци је. 
Тематски водич, као научно обавештајно средство, 
чији је циљ да упути истраживача на тематски од-
ређену архивску грађу, настао је 2011. године као 
резултат вишемесечног истраживања.

Подаци за грађу класификовани су према фон -
довима и збиркама. За сваки фонд или збирку дат 
је кратак увод са основним подацима а затим ана-
литика одабраних докумената, од којих су нека и 
дигитализована. 

Водич је рађен у широј верзији (за Историјски 
ар хив Београда као информативно средство) и у 
скра   ћеној верзији за Симпозијум.

Свакако, велику захвалност дугујемо нашим ко   -
легама који су нам помогли код истраживања а ко    је 
не би могло да се заврши у тако кратком временском 
року: архивисти Јелени Јовановић, архи ви сти-ин-
форматичару Јелени Николић, архиви   сти-ске не  ри -
сти Јелени Митровић Коцев, архивским по  моћ ни    -
цима Депоа Милошу Ракочевићу и Немањи Чо   ли ћу.

Историјски архив Београда учествује у пројек-
ту Музеја рудничко-таковског краја из Горњег Ми-
лановца, под називом „Обреновићи у музејским и 
дру гим збиркама Србије’’. Сарадници Архива су оба-
вили истраживања о Обреновићима кроз фон дове и 
збир ке које Архив чува. 

Изабрана документа дају мозаичку слику дру-
штвеног и културног живота Београда и Србије XIX 
и почетка XX века, односно владавине и краја дина-
стије Обреновић.

Документа чланова династије Обреновић као 
и документа која се посредно односе на њихов жи-
вот и рад, осим у Збирци архивалија, расута су у 
бројним фондовима Архива чија грађа покрива 
пе  риод њихове владавине. Врло често, нису сачу-
вани списи о неком догађају, међутим, подаци из 
сачуваних књига могу да реконструишу догађај, де-
ли мич но или у целини. Стога смо се определили да 
истра живаче само упутимо на постојање тих пода-
така у регистрима.

Један од методолошких проблема био је да се 
из огромне количине грађе изаберу најважнија до-
кумента, најрепрезентативнија. Настојали смо да 
пре зентујемо документа која су прворазредна грађа 
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АРХИВСКИ ФОНДОВИ

УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
(1839–1944); 1825–1944.
Арх. фонд бр. 1

Фонд спада у културно добро непроцењиве 
вред ности, односно културно добро од изузетног 
зна  чаја. Грађа фонда обухвата период од 1825. до 
1944. године. Фонд има 458,70 дужних метара грађе, 
од но сно 390 књига и 3182 кутије грађе + 848 кутија 
картотеке житеља. 

Фонд је приман у више наврата од Градског се  -
кретаријата за унутрашње послове Београда, Окру -
ж ног затвора, Републичког секретаријата за уну тра-
шње послове СР Србије и од Архива Југосла вије.

Због значаја фонда, а и очувања саме грађе, 
Ар хив је 2003. године покренуо едицију Живети у 
Бео граду у којој су објављена значајнија документа. 
Објављено је шест књига које обухватају период од 
1837. до 1940. године, а документа говоре о друштве-
 но-политичком животу, привреди и култури живље-
ња у Београду и Србији.1

1. Распис Управе вароши Београда по водом 
смрти кнеза Милоша и ступања на престо кнеза 
Ми хаила

Београд, 15. септембар 1860.
Расписи Управе вароши Београда свим одеље-

њима о установљењу жалости поводом смрти кнеза 
Милоша Обреновића. Наређује се да до недеље 18. 
текућег месеца престаје свако весеље и свако јавно 
изјављивање радости, да се на свим дућанима, ме-

ханама, кафанама и свим јавним местима држе от-
ворена врата. У недељу се планира свечана просла -
ва ступања на престо кнеза Михаила, а пошто прође 
тај дан радости и весеља, наступиће 40 дана мале 
жалости у томе што ће се општенародне и друге 
светковине само црквеном церемонијом прослав-
љати. Наређује се да официри и званичници који 
носе униформе носе и црни превез на левој руци, а 
званична писма печатати црним воском.

Оригинал, српски језик, 6 листа + (1)
ИАБ, УГБ, ф XIII-180-1860

2. Молба за процену плацева и бина кнеза Ми-
хаила на Сави

Београд, 13. децембар 1860.
Молба Ђорђа Давидовића Управитељству варо-

ши Београда да се изврши процена плацева и бина 
кнеза Михаила на Сави.

Оригинал, српски језик, 2 листа 
ИАБ, УГБ, ф XVIII-265-1860.

3. Извештај о доласку краља Милана из Ниша
Београд, 6. фебруар 1900.2

Поверљив извештај управитељу града Београда, 
Ристи Бадемлићу, о доласку краља Милана двор-
ским возом из Ниша. 

Оригинал, ИАБ, УГБ, 1900, К 2121, 87.

1   Презентујемо само значајнија необјављена документа. 

2   Од самог оснивања УГБ-а, власти престонице су помно над-
зирале јавни ред и свакодневицу Београђана. Било је уобичајено да 
полицијске власти по квартовима достављају јутарње, вечерње, десе-
тодневне, месечне и годишње извештаје, али исто тако и поверљиве 
из вештаје. Локалне власти извештавале су Управу вароши Београда о 
одр жавању јавног реда, али исто тако и о кретању познатих личности, 
страних дипломата, па и самог краља. Фонд садржи многобројне изве-
штаје о кретању чланова краљевске породице, овде доносимо само 
пример.
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4. Извештај о догађајима после уби ства краља 
Александра и краљице Дра ге

Београд, 29. мај 1903.3

Вечерњи извештај старешине савамалског квар-
та, новопостављеном управнику града, Богда ну Да-
м њановићу, о догађајима у граду после убиства кра-
ља Александра и краљице Драге. 

Оригинал, ИАБ, УГБ, 1903, К 2160

ОПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
(1839–1944), 1862–1944.
ОГБ, Арх. фонд бр.6

Општина града Београда основана је 1839. го-
дине на основу Закона о устројству општина. Са 
Управитељством вароши чинила је једну установу 
до 1841. године. 

Фонд има 1700 књига и 3762 кутије списа. 
Примљен је у више наврата од Окружног суда 

за град Београд, Грађевинског одељења ИОНО града 
Београда, Војно-историјског института, Архива Ср-
бије, Секретаријата за општу управу Скупштине 
града Београда и од Општинског секретаријата за 
општу управу Земун. 

Фонд је проглашен културним добром од изу-
зетног значаја. 

5. Регистар одборских одлука4

Београд, 1887–1910.

Гробнице (Велимира Т[е]одоровића)5

Јахта краљице Драге
Краљ Александар Обреновић6

Краљица Наталија 

3   Извештај преноси атмосферу која је владала у Србији после 
убиства краљевског пара, са опаском да су сви задовољни „новим по-
ретком’’ и да „сем познатих догађаја’’ у граду нема ништа ново.

4   Како није сачувана грађа свих књига записника одборских одлу-
ка, презентујемо теме из регистра одборских одлука који су сача вани. 
Регистри су именски и тематски. 

5   Капела Велимира Михаила Теодоровића (1849–1898), народног 
добротвора, саграђена је 1926. године по пројекту архитекте Василија 
Михајловича Андросова, Алеја великана на Новом гробљу у Београду, Б. 
Костић, Ново гробље у Београду, Београд, 1999, 285.

6   Међу несачуваним одлукама је и одлука о миропомазању краља 
Александра у манастиру Жичи поводом чега је Београдска општина 
издала проглас 20. јуна 1889. а у склопу обележавања петстогодишњице 
Косовске битке и текст записа уграђеног у темељ споменика косовским 
јунацима у Крушевцу.

4
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Краљ Милан Обреновић I
Устав октроисани
Шах персијски Мусафер-ед-дин
ИАБ, 6 инв. Бр. 1, стр. 180.

6. Дочек краљице Наталије
Београд, 13. април 1895, 23. редовни састанак 

Општинског одбора.7

А. Бр. 2720
Изјава сагласности општинског одбора у вези 

дочека Краљице Наталије по њеном повратку у 
отаџ бину. У ту сврху, Општина одређује следеће 
од борнике да се придруже приређивачком одбору: 
Љуб. Марковића, Срету Стојковића, М. Мила ши-
новића, Др Н. Х. Николића, Вел. Антића, Јакова 
Ал калаја и Сп. Х. Р. Шокорца. Такође, изјављује 
спре мност да ће у своје време одобрити и потребан 
кре дит.

ИАБ, 6 инв. Бр. 3, стр. 217 - 218, тачка 251.

7. Извештај о путу краља Милана и краљице 
На  талије у Пожаревац

Београд, 10. мај 1895, 31. ванредни састанак
Извештај заступника председника одбора о јед-

нодневном путу краља Милана и краљице Ната  лије 
лађом у Пожаревац 11. текућег месеца у 7 ча сова 
ујутру и позив одборницима да у то доба дођу на 
паробродску станицу да испрате и дочекају краљев-
ски пар. 

ИАБ, 6 инв. Бр. 3, стр. 282 - 283, тачка 322.

8. Атентат на краља Милана
Београд, 25. јун 1899, подне, 31. свечани састанак
А. Бр. 4867

Саопштење председника општине о изврше-
ном атентату на краља Милана. У вези с тим, Одбор 
решава да се увече варош осветли и краљ поздрави 
бакљадом од стране грађана а да Суд и Општински 
одбор издају поводом овог догађаја посебну про-
кламацију народу.

ИАБ, 6 инв. Бр. 5, стр. 226 - 227, тачка 398.

9. Веридба краља Александра Драгом Луње-
вицом

Београд, 15. јул 1900, 40 свечани састанак
Саопштење заступника председника Општине 

о веридби краља Александра Драгом, ћерком Панте 
и Анђе Луњевице. 

Одбор је решио да заступници одмах честитају 
краљу. 

ИАБ, 6 инв. Бр. 6, стр. 399 - 400, тачка 471

10. Испит краља Александра и Драге Луњеви-
це пре ступања у брак

Решења Одбора по седници од 15. јула 1900.
7   Презентујемо само значајније одлуке из записника Општинског 

одбора.

8
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Саопштење заступника председника Општине 
о испиту краља Александра и Драге П. Луњевице по 
православном обичају у 6 часова поподне. 

Одбор је решио да град осветли, да грађанство 
поздрави веренике бакљадом и да се изда посебан 
проглас грађанству. 

ИАБ, 6 инв. Бр. 6, стр. 401, тачка 472

11. Припреме за венчање краља Александра и 
Дра  ге Луњевице

Решења Одбора по седници од 17. јула 1900.
Саопштење заступника председника Општине 

о венчању краља Александра и Драге П. Луњевице 
23. јула. 

Одбор је донео решење о припремама. Форми-
рана су два одбора за припреме. Први одбор је имао 
задатак да изабере поклон. Други одбор је имао 
за датак уређења града: да за дан венчања подигне 
потребан број тријумфалних капија украшених 
при годним насловима, грбовима, заставама и зеле-
ни лом у улицама којима ће заручници проћи на 
венчање и вратити се у двор; да се на згради Суда 
поставе транспаренти са сликама заручника, освет-
љењем и другим украсима; да се споменик кнеза 
Михаила и чесма Милоша Великог украсе осветље-
њем, заставама и зеленилом; да се спреми 6 буради 
са катраном за осветљење квартова тог дана; да се 
за сваки кварт спреми за печење по једно јуне; да се 
набави потребна количина вина и хлеба, ан гажују 
музиканти и приреди по квартовима народ но ве-
сеље; да се изда војницима, жандармима, но ћним 
стражарима, поштанским пожарницима и слу жи-
тељима сразмерна количина вина на име напој нице; 
да се изда београдској сиротињи ванредна новчана 
помоћ од 2 до 4 динара; да се приреди ватромет на 
Малом Калемегдану и више Вајфертове пиваре; да 
грађанство окити своје балконе заставама а увече 

осветли и бакљадом поздрави заручнике; да се вен-
чање објави грађанству плакатима. Уједно се одо-
брава Општинском суду кредит који ће се после 
венчања прецизирати.

ИАБ, 6 инв. Бр. 6, стр. 407 - 410, тачка 479

12. Поклон краља Александра београдској си-
ро  тињи

Решења Одбора по седници од 20. јула 1900.
А. Бр. 6612
Извештај заступника председника Општине о 

поклону Краља Александра београдској сиротињи 
од 1.500 динара који ће се, по жељи краљевој, раз-
делити на дан уочи венчања.8

ИАБ, 6 инв. Бр. 6, стр. 413, тачка 481

13. Поклон београдске општине краљевском 
па ру

Решења Одбора по седници од 20. јула 1900.
Извештај заступника председника Општине о 

предлогу Одбора за поклон и усвајање истог пред-
лога од стране Одбора. 

Београдска општина је поклонила краљевском 
пару лађу – јахту Драга. 

ИАБ, 6 инв. Бр. 6, стр. 413 - 415, тачка 482

14. Откуп књига Један Обреновић
Београд, 18. август 1900, Редовни састанак
Решење Одбора да се откупи 100 књига Један 

Обреновић по 1 динар од Миливоја Ј. Маленића, да 
се предају Школском одбору, пошаљу књижницама 
и деле као награда ученицима. 

ИАБ, 6 инв. Бр. 6, стр. 479 - 480, тачка 559

8   У одборским одлукама нема података о самом венчању.
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ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД
(1841–1944); 1842–1947.
ОСБ Арх. фонд бр. 221

Окружни суд за град Београд формиран је 10. 
X 1841. године Указом Попечитељства правосуђа 
под називом Суд вароши Београда. Добио је ранг 
првостепеног суда, који су имали и сви тадашњи 
окружни судови. Обухватао је територију града Бео-
града. Током година мењано је устројство суда, као 
и његова надлежност. 

Фонд има 703 књиге и 7952 кутије списа. При-
мљен је у више наврата од Архива Србије и Окру-
жног суда за град Београд.

Грађа фонда објављена је у књизи др Андрије 
Раденића, Прогони политичких противника у ре-
жи му Александра Обреновића 1893–1903, издање: 
Исто ријски архив Београда, Београд, 1973. Тематска 
збир ка и то документа Оптужбе и осуде по Закону 
о штампи, Одбрана и пресуде у процесу против уче-
сника Чебинчеве завере9 и Учесници Радничког по-
кре та пред управним и судским органима државе.

Фонд је проглашен културним добром од изу-
зетног значаја.

Маса краља Александра Обреновића10

1903 – 1904.

15. Трошковник проценитеља краљевих до-
бара

Београд, 10. јул 1903.
N 35124/904
Писмо инжењера Милоша Савчића упућено М. 

Павловићу, администратору Краљевих добара, са 
трошковником за предузете радње процене зграда 
и радова из масе почившег краља Александра Обре-
новића.

Оригинал, српски језик, 2 листа 
На меморандуму Инжењерско-архитектонске 

канцеларије Милоша Савчића

16. Заклетва старалаца масе
Београд, 30. август 1903.
N 21492/903 
Заклетве старалаца масе краља Александра 

Обре новића – Драгољуба К. Јовановића и Николе 
Пет ровића пред Судом.

Концепт, српски језик, 1 листа 

17. Потраживања из масе краља Александра
Београд, 23. септембар
N 22918/903
Пријава потраживања Боже Драгољевића из 

ма се краља Александра Обреновића за шталско тре-
бо вање из његове радње.

9   Велики део докумената говори о збивањима и проблемима ко-
ји се односе на суђење, а налази се као целина у предмету ОСБ, К. 380, ф 
67 – 1 – 1895. Одабрана су и објављена најзначајнија документа са овог 
политичког процеса: пресуде и искази најеминентнијих оптуженика; 
жалбе Апелационом и Касационом суду; жалбе познатих адвоката који 
их заступају; пресуде оба ова суда и сл. 

10   Није сачуван комплетан предмет што се може констатовати на 
основу прегледа регистaра и деловодника за 1903/1904. 

Уз предмет масе краља Александра Обреновића одложено је и 
пуномоћје министра финансија Милића Радовановића дато адвока-
ту Љубомиру Живковићу да заступа Државу Српску у предмету лик-
видације наслеђа покојног Велимира М. Т[е]одоровића, бившег из Мин-
хена, који је својим тестаментом од 3. фебруара 1889. године и до датком 
од 15. јула 1893. сву своју имовину завештао Српској Држави. 
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У прилогу рачун на меморандуму фирме Ужар-
ска и платнерска радња Боже Драгољевића.

Исплата је одобрена 9. децембра 1903. године.
Оригинал, српски језик, 3 листа
Меморандум, колор

18. Пријава потраживања из масе краља Алек-
сандра

Београд, 10. септембар 1903.
N 21491/903
Решење Суда о позиву поверилаца масе на дан 

2. октобар са потраживањима, о оглашавању, о на-
плати таксе из масе. Потраживање од Управника 
Двора да достави приходе и расходе масе од смрти 
краља Александра Обреновића до 1. септембра те-
куће године.

Концепт, српски језик, 1 листа 
Сачувана само полеђина документа

19. Раздвајање приватне од државне имовине
Београд, 23. септембар 1903.
N 22828/903
Допис н[еспорног] судије Касационом суду о 

до стави преписа комплетног предмета краљеве зао-
став штине Боривоју Орешковићу, заступнику кра-
љице Наталије.

Допис н[еспорног] судије Касационом суду о 
допису председнику Министарског савета у коме 
тражи раздвајање приватне од државне имовине из 
масе краља Александра Обреновића а према попису 
одређене комисије.

Концепт, српски језик, 1 лист 

20. Уплата дуговања у масу краља Александра
Београд, 27. септембар 1903. 
N 23789/903
Допис управника Краљеве благајне и крупних 

добара N 452/903 старатељном судији за град Бео-

град у коме му шаље 19 акција Српског бродарског 
друштва са купоном за 1903, својину Ванђела Каран-
филовића, кафеџије код Крагујевца, а које служе 
као кауција за кирију. 

На полеђини документа – белешка да су акције 
остављене у каси суда.

Оригинал, српски језик, 2 листа 

21. Лицитација целокупног виноградарског 
рода у Смедеревском винограду покојног краља 
Алек сандра

Смедеревски виноград, 28. септембар; 4. ок-
тобар; 6. октобар 1903.

N 23472/903
Протокол и услови лицитације за продају це-

локупног виноградског рода у Смедеревском вино-
граду краља Александра. Лицитирали: Гаврило М. 
Ћорић, трговац из Смедерева, Миладин Новаковић, 
трговац из Смедерева, Никола Ђорђевић, трговац 
из Београда у име Стеве Ивковића, индустријалца, 
и Коста Шпартаљ, адвокат из Београда.

Грожђе је продато Стеви Ивковићу по цени од 
22 динара за 100 килограма, за цео род.

Оригинал, српски језик, 8 листа 

22. Уверење за заступника краљице Наталије
Београд, 3. октобар 1903.
N 24354/903
Молба адвоката Боривоја Орешковића упућена 

судији за неспорна дела Првостепеног суда за варош 
Београд да му изда уверење као заступнику краљице 
Наталије у маси краља Александра.

Оригинал, српски језик, 2 листа 

23. Жалба заступника краљице Наталије на 
по став љање браниоца у маси краља Александра

Београд, 9. октобар 1903.
N 24922/903
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Жалба Боривоја Орешковића, адвоката и за-
ступника краљице Наталије, Касационом суду на 
решење судије неспорних дела Првостепеног суда 
за варош Београд од 13. прошлог месеца бр. 21818 
којим је по маси краља Александра постављен бра-
нилац.

Жалба прослеђена Касационом суду на распо-
лагање и решење.

Оригинал, српски језик, 3 листа 

24. Рачун о приходу и расходу из масе краља 
Алек сандра и уверење пуномоћнику краљице На-
талије

Београд, 9. октобар 1903. 
N 24929/903
Молба Неспорног судије Управнику Краљеве 

благајне и Краљевих добара да пошаље рачун о 
приходу и расходу масе краља Александра Обрено-
вића.

Уверење о постављењу Боривоја Орешковића 
за пуномоћника краљице Наталије у маси краља 
Александра Обреновића, те му се од 2. октобра имо-
вина предаје на чување, старање и управу.

Концепт, српски језик, 1 лист

25. Димитрије Радосављевић једини наследник 
кра ља Александра

Београд, 24. октобар 1903. 
N 23370/903
Решење Неспорног судије да се одбије захтев 

Димитрија Радосављевића, кафеџије, да се њему као 
једином наследнику преда имовина из масе краља 
Александра Обреновића.

Концепт, српски језик, 1 лист

26. Годишња помоћ Српском лекарском дру-
штву

Београд, 25. октобар 1903.

N 26557/903
Молба Српског лекарског друштва упућена 

Ста ратељском судији при Првостепеном суду за 
град Београд да из масе краља Александра исплати 
Друштву 1.200 динара на име годишње помоћи коју 
је краљ редовно давао Друштву.

Адвокат краљице Наталије није признао овај 
захтев.

Оригинал, српски језик, 4 листа
На меморандуму Српског лекарског друштва.

27. Заразна болест међу коњима из масе краља 
Александра

Београд, 9. новембар 1903.
N 27897/903
Управник Краљеве благајне и крупних добара 

извештава старатељског судију за град Београд 
актом N 672 о појави заразне болести међу коњима 
из масе краља Александра, те се стога коњи не могу 
6 недеља изводити из штале.

Оригинал, српски језик, 2 листа

28. Приходи масе краља Александра од про-
даје вина, кола, кирије и лозе

Београд, 2. јануар 1904.
N 169
Допис адвоката Боривоја Орешковића судији 

за неспорна дела Првостепеног суда за варош Бео-
град у коме га обавештава да полаже 11.000 динара у 
масу краља Александра а које је сакупио од продаје 
вина Малага, Ружица, од продатих кола адвокату 
Капетановићу, од примљене кирије од Ђ. Вељковића 
и од продате лозе. 

Оригинал, српски језик, 2 листа

29. Попис краљеве библиотеке
Београд, 5. јануар 1904.
N 265
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Допис адвоката Боривоја Орешковића Судији 
за неспорна дела Првостепеног суда за варош Бео-
град у коме га обавештава да Комисија за преглед и 
попуну инвентара добара покојног краља Алексан-
дра није суду послала списак, пошто библиотека 
није била у потпуном реду, а из ког разлога је Ко-
мисија и узела господина Мајзнера да исту уреди. 
Стога моли суд за ургенцију. 

На полеђини документа ургенција Неспорног 
судије Душ. Л. Ђокића председнику Министарског 
Савета у којој се позива на члан 63 правила о по-
ступању у неспорним делима а који му налаже да 
сам предузме попис ако се до одређеног рока он не 
изврши.

Оригинал, српски језик, 2 листа

30. Новац из масе краља Александра
Београд, 9. јануар 1904.
N 572
Допис адвоката Љубомира Живковића, пуно-

моћника Српске државе, Неспорном судији Прво-
сте пеног суда за град Београд у коме моли да Суд 
изда уверење о томе да Милош Петронијевић, док-
тор права, није положио новац у масу краља Алек-
сандра Обреновића.

Уверење издато.
Оригинал, српски језик, 2 листа

31. Приходи и расходи из масе краља Алек-
сандра

Београд, 7. фебруар 1904.
N 4172
Допис адвоката Боривоја Орешковића судији 

за неспорна дела Првостепеног суда за варош Бео-
град о примљеном и издатом новцу масе краља 
Александра Обреновића до 1. фебруара 1904. годи-
не. Полаже 321, 68 динара и то 191, 68 у сребру и 130 
динара у злату.

Уз акт 2 прилога: Списак киријџија на имању 
покојног краља Александра и рачун о прикупљеној 
ки рији и Рачун о новцу који је примио и издао као пу-
номоћник краљице Наталије, наследнице имовине 
покојног краља Александра

Оригинал, српски језик, 6 листа

32. Продаја купеа на лицитацији и улагање у 
ма су краља Александра

Београд, 2. март 1903.
N 6723
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Белешка судије неспорних дела Душ. Л. Ђоки-
ћа у вези полагања 765 динара у масу краља Алек-
сандра Обреновића примљених на име продаје по-
кретности – један купе – на лицитацији.

Оригинал, српски језик, 1 лист

33. Изјава Александра К. Катарџија о пријему 
новца од Милоша Петронијевића

Букурешт, 3 јун 1904.
в N 35124
Преписка Првостепеног суда за варош Београд 

и судског одељења Министарства правде Румуни-
је са изјавом Александра К. Катарџија, посланика 
у Лондону, да је као пуномоћник покојног краља 
Александра Обреновића по наредби и за рачун кра-
ља примио суму од 28.000 динара од Милоша Петро-
нијевића.

Оригинал, препис, српски, румунски језик, 15 
+ (5) листа

34. Захтев за исплату дуга из масе краља Алек-
сандра Обреновића Милошу Петронијевићу, бив-
шем краљевом секретару, преко пуномоћника

Београд, 14. јун 1904.
N 17647
Оригинал, српски језик, 2 листа
ИАБ, 221, инв. бр. 675, ф I-70-904.

Убаштињење краљице Наталије 
Београд, 1904.

35. Распоредно решење по маси покојног кра-
ља Александра

Београд, 3. јул 1904.
МБр 5461
Распоредно решење Првостепеног суда за град 

Београд, надлежног по маси покојног Александра 
Обреновића V, бившег Краља Србије.11

Поред имања у Београду12, краљица Наталија је 
наследила и: 

– земљиште са зградама у селу Такову (Прво-
степени суд Горњи Милановац, 10. април 1902, бр. 
5959)

– пољопривредно имање у Топионици у близи-
ни Ниша 

11   На основу распоредног решења за једину наследницу имови-
не проглашена је краљева мати, краљица Наталија, с тим да поверио-
це (163 побројаних) исплати, и да преда плац у Сарајевској улици 
(Краљева вешерница) Јовану Вукомановићу на основу наслеђа од по-
којне Љубице М. Обреновића, да исплати признате трошкове Стане 
Пл. Мајна, Ермине Николић, рођаке Обреновића и Влашку банку.

12   Београдска имања набројана у тапијама
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– пољско добро у атару Смедеревске општине 
на коме је засађен виноград

– плац у Кладову са зградом у којој је основна 
школа

– баштованџиницу у Крагујевцу
– плац са зградом у Нишу (Краљев Дворац)
– плац Краљеве Гарде код села Сипа на Дунаву
– разну непокретност по 26 спискова
– разна примања
Оригинал, српски језик, 14 листа

36. Пуномоћје краљице Наталије
Версај, 13 – 26. јун 1903. 
Пуномоћје краљице Наталије адвокату Бори-

воју Орешковићу о заступању по маси краља Алек-
сандра Обреновића

Оригинал, српски језик, 1 лист

37. Пуномоћје адвоката Боривоја Орешко-
вића

Београд, 8. мај 1904.
Пуномоћје адвоката Боривоја Орешковића Ни-

ко ли Николићу о заступању по маси краља Алек-
сандра Обреновића

Оригинал, српски језик, 1 лист

38. Имања краљице Наталије у Београду
Тапије на имања краљице Наталије у Београду:
– непокретно имање – ливада са шталама од 

тврдог материјала у улици Војводе Добрњца
– непокретно имање – плац – са зградама од 

твр дог материјала које се граничи улицама: Балкан-
ском, Босанском, Немањином и Државним имањем 
(Министарство финансија)

– непокретно имање – плац – са зградама од 
твр дог материјала у Карађорђевој улици
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– непокретно имање – плац – са зградама од ме-
шовитог материјала у Дубровачкој и Иван-беговој 
улици

– непокретно имање – плац – са зградама од 
тврдог материјала које се граничи улицама: Крун-
ском, Кнез Милошевом, масом Живка Давидовића 
и имањем Београдске општине

– непокретно имање – плац – са зградама од 
твр дог материјала у Дубровачкој, Грачаничкој и 
Иван-беговој улици

– непокретно имање – плац – са зградама од 
мешовитог и слабог материјала у Цара Уроша, Узун 
Мирковој и Дубровачкој улици13

Оригинал, српски језик, 14 листа
ИАБ, 221, ф XLV-125-904.

ЗАВЕШТАЊЕ
ВЕЛИМИРА М. ТЕОДОРОВИЋА

39. Преписка око завештања Велимира М. Тео-
до ровића

Београд, 1898.
Преписка Министарства финансија и Првосте-

пеног суда за варош Београд у вези завештања це -
локупног имања Велимира М. Теодоровића српској 
држави на основу тестамента и додатка уз те ста-
мент.14

Оригинал, српски језик, 8 листа + 1 коверат
ИАБ, 221, К 527, слово В, 1898.

40. Решење Касационог суда у Београду којим 
се од бијају молбе (жалбе) Добросава Ружића, Аце 
Ста  нојевића и др Косте Динића, осуђених због ве-
леиздаје, да се бране са слободе

Београд, 16. септембар 1894.
Оригинал, ИАБ, ОСБ, К 380, ф. 1 – 1895

13   Уз предмет се налази слободна (невезана јамчаником) стара 
тапија о продаји Кварта варошког краљу Александру Обреновићу 
– имања у Дубровачкој 49 из масе бившег трговца Моше Мацлијаха. 
Ова је тапија поништена кад је горе наведену извадила наследница 
сопственикова.

14   У предмету није сачуван тестамент.
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Грађа фонда преузета је од бивше секретарице 
Друштва интервенцијом власти15 1948.

41. Свечана седница Одбора „Књегиња Љу-
бица” под председништвом краљице Драге

Београд, 12. мај 1902.
Записник свечане седнице Одбора госпођа 

„Кње гиња Љубица” одржане у Двору 12. маја 1902. 
под председништвом Краљице Драге. 

Оригинал, српски језик
К 70 1. 23.

15   На основу Наредбе о привременом обезбеђењу архива коју је 
издала Влада ФНРЈ 12. марта 1948.

ОДБОР ГОСПОЂА ДРУШТВА
„КЊЕГИЊА ЉУБИЦА”
(1899–1942); 1876–1942.
Арх. фонд бр. 1084 

Одбор госпођа Друштва „Књегиња Љубица” 
основан је 1899. године с циљем да се помогне на-
роду у Јужној Србији, као и да се заштити српска 
културна баштина цркава и манастира ових крајева. 
Представља претечу оснивања самог Друштва 1900. 
с истим националним циљем. 
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ПОРОДИЧНИ, ЛИЧНИ ФОНДОВИ,
ЗБИРКЕ И ЛЕГАТИ

ПОРОДИЧНИ ФОНД ГЛАВИНИЋ 
(1850–1987); 1838–1987. 
Број фонда: 1119 

Породични фонд Главинић је највећи поро ди-
чни фонд Архива и културно добро од изузетног 
значаја.

Фонд је формиран од архивске грађе добијене 
путем поклона и откупа од др Милана Главинића 
и Добриле Главинић Кнез Милојковић: 1955; 1959; 
1972. године.

42. Степенице кнеза Mихаила
Београд, 15. фебруар 1902.
Извод из записника Општине града Београда 

о усвајању предлога одборника Љубе Н. Христића 
у вези именовања Великих степеница у Београду, 
ко је су водиле од хотела Национал до Савског при-
станишта, у Степенице Кнеза Михаила. Одборник 
Христић је свој предлог образложио. До смрти кне-
за Милоша Обреновића (1860) на месту степеница, 
био је врлетан прелаз преко стена, незгодан за ко-
муникацију. Општина је више пута покушавала 
да место поменутог пролаза начини степенице, 
али није могла ово реализовати због неслагања 
соп стве ника околнога земљишта – Срба и Турака. 
Док су Срби пристајали да приме део трошкова 
на себе, Турци нису. Кад је Кнез Михаило ступио 
по други пут (1860) на владу, дао је богат поклон у 
новцу београдској сиротињи. Поред тога, дао је да 
се о његовом трошку израде степенице. Одборник 
Христић је поред предлога да се степенице назову 

кнежевим именом, предложио и постављање табле 
са натписом о кнежевој задужбини Београђанима. 

Предлог је прихваћен.
Оригинал, српски, 2 листа
ИАБ, 1119, К 1 3. 1. 18. 

43. Стари двор
Београд, 1903.
Разгледница Старог двора у коме су убијени 

краљ Александар и краљица Драга.
На полеђини потписи ученика првог разреда 

Пр ве београдске гимназије школске 1902/1903. го-
дине.

1 колор разгледница
ИАБ, 1119, К 43 4. 1.1.

ЛИЧНИ ФОНД – ИВАН С. ПАВЛОВИЋ
(1869–1943); 1838–1965. 
Бр. фонда 2145

Лични фонд Ивана С. Павловића, генерала, обу-
хвата његову заоставштину која сведочи о животу у 
Србији крајем XIX века, а нарочито у време великог 
историјског ковитлаца, Првог светског рата. Од изу-
зетног значаја је и грађа његових блиских сродника: 
родитеља, браће и сестара. 
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Грађа је откупљена од Драгољуба, Ивановог 
бра танца, и Наталије Павловић из Београда у два на-
врата, 1955. и 1988. године. 

Са архивском грађом откупљен је и Родослов 
Обреновића од Панте Срећковића из 1889. године. 

44. Родослов Обреновића од Панте Срећко-
вића

Београд, 1889.
Родословије Наследник и Петрија, написао Пан-

та Срећковић 1889.
Рукопис Родословије Наследник и Петрија даје 

генеаолошке податке о породицама кнеза Милоша и 
кнегиње Љубице, односно генеалогију Обреновића 
и Вукомановића. Описани су пресудни историјски 

моменти, као и све личности које су били њихови 
актери, али је нарочита пажња у рукопису поклоњена 
убиству Петрије које се одиграло у Црнући16. 

Оригинал, рукопис, мастило, 12 листа
ИАБ, 2145 

45. Мемоарска белешка Ивана С. Павловића 
из 1903.

Београд, 7- 8. октобар 1931.
Мемоарска белешка Ивана С. Павловића о до-

гађајима из марта и маја 1903, мартовским демон-
страцијама и убиству краља Александра и краљице 
Драге. 

Оригинал, рукопис, оловка, 4 листа
ИАБ, 2145 

16   Кроз цео текст одише намера Срећковића да оправда кнеги њу 
Љубицу због убиства Петрије, тврдећи да су до тога довеле интриге на 
двору, а никако кнегињина љубомора.
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46. Књижица за бал у краљевом двору
Београд, 15. јануар 1887.
Књижица Ред игара на балу у Краљевом двору 

добијена приликом уласка у салу од непознатог го-
сподина.

Књижица у драп кожном повезу, на насловној 
страни иницијал М испод круне у стилизованом ра-
му, на позадини стилизовани цвет, на првој и зад њој 
страни гајке. Насловна страна и средишња страна 
на којој пише Одмор са цветним орнаментима. Иг-
ре: Оро, Валцер, Кадрил, Брза полка, Лансије, Вла хи-
ња, Мазурка, Сељанчица, Котиљон, Полка ма зу рак, 
Полка. 

Власница књижице је дописивала коју игру је 
играла а коју не.

Оригинал, српски, златотиск, 10 листа,
5, 5 х 7, 5 цм
ИАБ, 2145

47. Програм свечаности након венчања краља 
Алек сандра и краљице Драге

Београд, 25. јул 1900.
Програм [свечаности два дана после венчања 

краља Александра и краљице Драге]. На програму 
су били Бауманов Краља Александра Марш, Баје-
ров кадрил Puppenfee, Јенкова увертира Јурмус и 
Фатима, Сиднејев валцер Mimosa, Ајленбергова 
га  вота Први удар срца, Чижекови Српски потпури, 
Свад бени свечани марш Биничког, Маршнерова 
увертира Ханс Хајлинг, Сиднејеви потпури из јапан-
ске оперете Гејша, Цибулкова музичка слика Шумска 
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шапутања, Целерови потпури Птичар, Бродилов 
XXX класе марш. Изнад програма сребрни рељефни 
краљевски грб.

Оригинал, српски, 1 лист, 13 х 20 цм
ИАБ, 2145

48. Позивница Београдског певачког друштва
Београд, 25, 26. и 27. мај 1903.
Позивница Београдског певачког друштва под 

највишом заштитом краља Александра I упућена 
ордонанс официру краља Ивану Павловићу за тро-
дневну прославу педесетогодишњице Друштва.

Оригинал, српски, 1 лист, 16, 5 х 11 цм
ИАБ, 2145

49. Милан Обреновић
Париз, ?
Милан Обреновић као дете.
Фотографија J. Paquet, Paris, 14. boulevard des 

Ita liens.
Фотографија, сепија, 6 х 10, 5 цм
Откуп од Драгољуба Павловића из Београда 

1955, Зф инв. 117.
ИАБ, 2145

50. Милан Обреновић
Београд
Милан Обреновић као кадет, портрет и цела 

фигура.
Фотографија А. Н. Стојановића, фотографа 

кња  за српског у Београду преко пута Читалишта.
2 фотографије, сепија, 6 х 10 цм
Полеђина фотографије са стилизованом ком-

позицијом анђелчића који држе кист, боје и воду 
у флоралној орнаментици изнад које је краљевски 
грб.

48
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Откуп од Драгољуба Павловића из Београда 
1955, Зф инв. 118 и 119.

ИАБ, 2145

51. Краљица Драга
Краљица Драга у хаљини шивеној према ха-

љини краљице Симониде.
Дописна карта, сепија, 9 х 14 цм
Откуп од Драгољуба Павловића из Београда 

1955, Зф инв. 224.
ИАБ, 2145

ЛИЧНИ ФОНД – СВЕТОМИР ЛАЗИЋ
(1894–1985), 1894–1974.
Број фонда 1121

Архитекта, чешки ђак, модерниста, 1929. године 
основао је први Атеље за унутрашњу декорацију у 
Београду. 

Лазићев Атеље радио је на реконструкцији згра-
де Старог Двора после Првог светског рата. 

50 51
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53. Стари двор – велике степенице
Београд, после 1929.
Реконструкција Старог Двора, Велике степенице
1 фотографија, сепија, 11 х 17 цм

17   Стари Двор који данас користи Скупштина града Београда, 
подигао је краљ Милан у периоду 1881 – 1884. а пројектовао Алексан-
дар Бугарски. Неки делови палате су потпуно уништени у ратовима 
(Дворска капела) или су измењени (Велико степениште, Престона дво-
рана).

52. Реконструкција старог двора
Београд, после 1929.
Реконструкција Старог Двора17, радове извео 

Ате  ље за унутрашњу декорацију Светомира Лазића.
1 фотографија, сепија, 10, 5 х 17 цм

52
53

54. Стари двор – стара капела
Београд, после 1929.
Реконструкција Старог Двора, Стара капела
1 фотографија, црно-бела, 24 х 17, 5 цм
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ЗБИРКА АРХИВАЛИЈА (1808–1997)
Број збирке 1187 

Формирана је 1988. од појединачних докумена-
та разних институција, породица и лица. Грађа је 
доспела у Архив путем поклона или откупа. Збирка 
је сређена по принципу провенијенције.

Појединачна документа династије Обреновић 
чине посебну целину. Документа су окупљена око 
чланова династије: Милоша, Михаила, Милана, На-
талије, Александра и Драге.

55. Правила о пелцовању против богиња
Београд, 27. април 1859.
К. В. Nо 1869/ Сов. Nо 537 
Одлука кнеза Милоша уз сагласност Совјета о 

измени члана 5 Правила за калемљење богиња од 8. 
јула 1839, (Нам. Nо 350/ Сов. Nо 977), а односи се на 
плаћање пелцовања лекарима од стране општине за 
сиромашне пацијенте.

Оригинал, српски, 1 + [1] лист
Штампани примерак, оригинал, потпис кнеза 

Милоша црним мастилом; потписи председника Со-

вјета, генерал-мајора Стевче Михаиловића, кнежев-
ског представника и попечитеља иностраних дела, 
пуковника, каваљера Цветка Рајовића и генералног 
секретара Совјета Рајка И. Лешјанина браон масти-
лом. На документу два заштићена црвена воштана 
печата кнеза Милоша и Совјета.

ИАБ, 1187, К 7 Пф О 1.

56. Допуна Грађанског Законика
Београд, 28. новембар 1859.
В. К. Nо 5284/ К. Сов. Nо 2135 
Одлука кнеза Милоша уз сагласност Совјета о 

допуни првог члана у Глави IV, тачка 169 Грађанског 
Законика а односи се на пупилске масе и одређивање 
тутора.

Оригинал, српски, 1 + [1] лист
Штампани примерак, оригинал, потпис кнеза 

Милоша црним мастилом; потписи председника 
Совјета, генерал-мајора Стевче Михаиловића, кне-
жевског представника и попечитеља иностраних 
де ла, пуковника, каваљера Цветка Рајовића и гене-
ралног секретара Совјета Рајка И. Лешјанина браон 
мастилом. На документу два заштићена црвена 
воштана печата кнеза Милоша и Совјета.

ИАБ, 1187, К 7 Пф О 2.

57. Писмо кнеза Милоша Кочи Брзаку
Букурешт, 5. децембар 1851.
Писмо кнеза Милоша Кочи Брзаку у коме тра-

жи да му по Миши пошаље његову сребрну, по-
злаћену сабљу са камењем на којој је урезано за хра-
брост.

Оригинал, српски, 1 лист
Рукопис, мастило.
Откуп од Милутина Јовановића из Београда, 

1956. година, ЗПО инв. 262
ИАБ, 1187, К 7 Пф О 3.
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58. Протокол сахране кнеза Милоша
Београд, 15. септембар 1860.
Протокол сахране кнеза Милоша 
Распоредъ При Спроводу И Погребу Посмртны 

Остатака Нъегове Святлости Княза Србскогъ Ми-
лоша Обреновића I 

Штампани примерак 28, 5 x 52, 5 цм
У потпису управитељ параде и помоћник попе-

читеља унутра шњих дела Т[одор] Бојовић и помо-
ћник управитеља и поручник, професор Артиље-
рије Т[ихомиљ] Ни колић.

Српски, 1 лист
Откуп од Будиславе Михаел Комарчић (ћер ке 

Лазе Комарчића) из Београда 1959. године, ЗПО 
инв. Бр. 348.

ИАБ, 1187, К 7 Пф О 4.

59. Спискови ратника који су из јагодинског 
окру га учествовали у Другом српском устанку 
кнеза Милоша

Јагодина, 3. април 1865.
Писмо [М] Антоновића о списковима ратника 

који су из јагодинског округа учествовали у устан-
ку кнеза Милоша 1815. са допунама, које доста-
вља [организатору] светковине поводом педе сето-
годишњице Другог српског устанка. 

У прилогу:
Списак учесника у устанку који долазе на свет-

ковину и породица умрлих устаника по окрузима.
Српски, 1 + [1] лист, Прилог: 32 листа
Рукопис, мастило.
Откуп од Будиславе Михаел Комарчић из Бео-

града 1959. године, ЗПО инв. Бр. 348.
ИАБ, 1187, К 7 Пф О 5.

60. Правила о устројењу Болнице за умоболне
Београд, 3 . март 1861.
К. В. Nо 482/ Сов. Nо 415 
Правила кнеза Михаила уз сагласност Совјета 

о установљењу Болнице за ментално оболеле у 
Докторовој кули у Београду.

Устроение Дома с’ ума сишавше
Оригинал, српски, 7 страна
Штампани примерак, оригинал, потпис кне за 

Михаила, потписи председника Совјета, генерал-       
-мајора Стевче Михаиловића, кнежевског представ  -
ни ка и попечитеља иностраних дела, Ф[илипа] Хри    -
стића и главног секретара Совјета Рајка И. Лешјани   на 
браон мастилом. На документу два зашти    ће  на цр-
вена воштана печата кнеза Михаила и Совјета.

ИАБ, 1187, К 7 Пф О 6.

61. Писмо кнеза Михаила комшији
Иванка [имање], 4. октобар 1855.
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Писмо Михаила Љубезном комши о писму које 
је добио од Протића. Такође, кнез умољава комшу 
да му он одговори, да пише Антонију, да се да Бр-
закова кућа под кирију. На крају пише да ће сам 
писати доктору и да су здраво.

Француски, 6 страна
ИАБ, 1187, К 7 Пф О 9.

63. Прокламација намесништва после убис-
тва кне за Михаила

Топчидер, 20. јун 1868.
Прокламација кнежевих намесника Миливоја 

Блазнавца, Јована Ристића и Јована Гавриловића 
народу, после убиства кнеза Михаила и доласка на 
престо малолетног кнеза Милана М. Обреновића.

Српски, 1 лист
Штампани примерак, 32 х 49 цм
Откуп од Смиљане Штуловић из Београда, 

1961. године, ЗПО инв. 362.
ИАБ, 1187, К 7 Пф О 11.

64. Наредба министра војног после убиства 
кне  за Михаила

Београд, 5. јун 1868.
Наредба министра војног, пуковника М[или-

воја Петровића] Блазнавца свој српској војсци о ста-
њу у земљи и понашању војске после убиства кнеза 
Михаила и доласка на престо малолетног кнеза Ми-
лана.

Српски, 1 лист
Факсимил, красопис, 26 х 41 цм
Откуп од Д. Павловића из Београда, 1955. го-

дине, ЗПО инв. 249.
ИАБ, 1187, К 7 Пф О 12.

65. Писма поводом ивањданског атентата
1899.
Строго поверљива писма упућена Настасу Ан-

то новићу, владином комесару за ислеђење атентата 
на краља Милана Обреновића, познатом као ивањ-
дански атентат.

Српски, 10 листа + 1 коверат са меморандумом 
Председника Министарског Савета

На полеђини белешка од 7. октобра о послатим 
Антонијевим писмима са прилозима на виђење, по-
вратак и упутства.

Српски, 2 листа
Рукопис, мастило.
Откуп од Радојке Петровић из Београда, из зао-

ставштине Михаила Петровића, 1957. године, ЗПО 
инв. 320

ИАБ, 1187, К 7 Пф О 7.

62. Протокол путовања кнеза Михаила у Кон-
стантинопољ

Константинопољ (Истанбул), 1867.
Протокол путовања кнеза Михаила у Констан-

тинопољ Дунавом од 30. марта до 17. априла 1867.
Archivée a Constantinopole, de S. A. S, Le prince 

de Serbie Michael Obrénovitch III, Constantinopole, Im-
premerie centrale, 1867.
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Откуп од Мирјане Стефановић из Београда, 
1957. године, ЗПО инв. 289.

ИАБ, 1187, К 7 Пф О 13.

66. Предлог чланова одбора за доношење 
Устава

Београд, 15. октобар 1888.
Отворено писмо краља Милана председнику 

Ми нистарског Савета и министру унутрашњих де-
ла Николи Христићу, са предлогом лица за шири 
одбор који би радио на доношењу Устава. Састав 
Уставног одбора под председништвом Његовог Вели-
чанства Краља.

Српски, 2 + [1] листа
Штампани примерак, 25, 5 х 41, 5; 33 х 51 цм
Откуп од др Богичевића из Београда, 1955. го-

дине, ЗПО инв. 231 и 234.
ИАБ, 1187, К 7 Пф О 15

67. Писмо краљице Наталије генералу Сави 
Гру јићу

Београд, 11. новембар 1890.
Писмо краљице Наталије генералу Сави Груји-

ћу у вези одузимања старатељства над сином.
Српски, 1 + [1] листа
Рукопис, црно мастило
Откуп од др Богичевића из Београда, 1955. го-

дине, ЗПО инв. 236.
ИАБ, 1187, К 7 Пф О 16

68. Акростих Љубисава краљици Наталији
Београд, 28. јун 1897.
Акростих Љубисава краљици Наталији Споме-

нак мирисноме венцу дичних српских лепотица бео-
градских госпођица које под високом заштитом и 
председништвом племените и узвишене мајке срп-
ске Њеног Величанства Краљице Наталије свим си-
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лама прегоше, да помогну оним бедницима, који од 
овогодишње поплаве страдаше.

Српски, 1 лист
Штампани примерак, 27 х 38 цм, у раму геомет-

ријске орнаментике.
Откуп од Будиславе Михаел Комарчић из Бео-

града 1959. године, ЗПО инв. Бр. 348.
ИАБ, 1187, К 7 Пф О 17.

69. Прва беседа Александра Обреновића као 
кра ља Србије

Београд, 4. јун 1893.
Прва беседа Александра Обреновића као кра-

ља Србије пред Народним представништвом Беседа 
којом је Његово Величанство Краљ Србије Алексан-
дар I отворио седнице Народне скупштине сазване 
у ванредни сазив 1. јуна 1893.

Српски, 1 лист
Штампани примерак, 53 х 82 цм 
Откуп од др Богичевића из Београда, 1955. го-

дине, ЗПО инв. 233.
ИАБ, 1187, К 7 Пф О 18

70. Молба Драге Машин за издавање поро-
дичне пензије

Београд, 20. јун 1886.
Молба Драге Машин Управи фондова о издава-

њу породичне пензије. 
У прилогу: 
Венчани лист Драге и Светозара Машина из-

дат од стране Вазнесенске цркве у Београду 7. јуна 
1886. о венчању обављеном 15. августа 1883. између 
Све тозара, 32 године старог, и Драге, 17 година 
старе. Венчање обавио парох београдски Милош 
Си моновић а венчани кум био Васа Маџаревић, 
чиновник у пензији из Београда.

Српски, 2 листа. Прилог: 1 лист

Поклон од Д. Читаковића из Београда, 1961. го-
дине, ЗПО инв. 356.

ИАБ, 1187, К 7 Пф О 19

71. Писмо краља Милана Милану Андоновићу
Београд, 24. јун 1898.
Писмо краља Милана Андоновићу у вези пре-

станка приправности у војсци.
Испод писма дописано графитном оловком 

1898. год, по свршеном избору посланика. 
Рукопис, мастило. Писмо на меморандуму Дво-

ра – рељефна круна и слова Palais de Belgrade у там-
но и светло сивој боји. 

Српски, 2 листа
Откуп од др Богичевића 1955. године, ЗПО инв. 

210.
ИАБ, 1187, К 7 Пф А 7.
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ЗБИРКА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА
(1721–1913)
Архивски број 1882

Од матичних књига које се односе на станов-
ништво града Београда, различите провенијенције, 
насталих током XVIII, XIX и XX века, у Историјском 
архиву Београда, формирана је Збирка црквених 
матичних књига.18

Књиге су преузете 1968. од Музеја града Бео-
града и Завичајног музеја Земуна. Систематско пре-
узимање од општина обављено је 1987. на основу 
расписа Архива Србије дел. бр. 334 од 20. 03. 1987.

Саборна црква
Светог Архангела Михаи ла19 
Књиге рођених

72. Рођење и крштење Александра Обрено-
вића

Александар Обреновић – упис рођења и крш-
тења у књигу Протокол рођених Саборне цркве Све-
тог Архангела Михаила у Београду за 1875 – 1876. 

Александар је рођен 2. августа 1876, од оца, кне-
за српског Милана и мајке, кнегиње српске Наталије, 
а крштен 10. октобра, у кући. Свештеник на крш-

18   ИАБ, Стручни колегијум, Записник са седнице одржане 12. 11. 
1990, закључак о формирању и микрофилмовању Збирке.

19   У Књизи венчаних Саборне цркве за 1903. годину, инв. бр. 43, 
није уписано венчање краља Александра и краљице Драге. Оригинална 
пагинација књиге је у континуитету, као и редни број извода венчања, 
редослед уписивања до 31. јула је уредан. После 31. јула уписан је 18. мај 
а затим 20. август.

У књизи венчаних Цркве Светог Марка за 1899 – 1902, инв. бр. 28 
нема уписа венчања краљице Драге и краља Александра.

тењу Архиепископ београдски и митрополит срп-
ски Михаило, кум Император Сверуски Александар 
Николајевич.

ИАБ, 1882, СО Стари Град, Саборна црква, Ма-
тична књига рођених, 1875–1876, инв. бр. 12, стр. 
45, ред. бр. 207.

Саборна црква
Светог Архангела Михаила
Књиге умрлих

73. Смрт Милоша Обреновића
Милош Обреновић – упис смрти у књигу Про-

токол умрлих Саборне цркве Светог Архангела Ми-
хаила у Београду за 1860 – 1863. 

Милош Обреновић, кнез српски, исповедио 
се свом протојереју Хаџи Димитрију Јовановићу, 
штаб ском свештенику, причестио и представио 14. 
септембра 1860. У књигу умрлих уписан је 17. сеп-
тем бра. 

ИАБ, 1882, СО Стари Град, Саборна црква, Ма-
тична књига умрлих, 1860 – 1863, инв. бр. 22, ред. 
бр. 172.

72



216

74. Смрт Михаила Обреновића
Михаило Обреновић – упис смрти у књигу Про-

токол умрлих Саборне цркве Светог Архангела Ми-
хаила у Београду за 1867 – 1870. 

Михаило Обреновић, кнез српски и житељ 
бео градски, у 45-ој години живота, ожењен, без 
испо веди и причешћа, убијен у Топчидерском Кошу-
тњаку 29. маја 1868, сахрањен је 3. јуна 1868. го-
дине, опело служили: митрополит српски Михаи ло, 
са епископима Јоаникијем и Евгенијем и бројним 
свештенством. 

ИАБ, 1882, СО Стари Град, Саборна црква, Ма-
тична књига умрлих, 1867 – 1870, инв. бр. 24, стр. 
55, ред. бр. 126.20

Саборна црква
Светог Архангела Михаила
Књиге венчаних

75. Венчање Милана Обреновића
Милан Обреновић – упис венчања у књигу Про-

токол венчаних Саборне цркве Светог Архангела 
Михаила у Београду за 1871 – 1876. 

Милан Обреновић, кнез српски, стар 21 годи ну, 
1 месец и 25 дана и девица Наталија од Петра Кеш-
ка, бившег властелина, житељница Одесе у Русији, 
стара 16 година, 5 месеци и 3 дана, венчали су се 
5. октобра 1875. године. Венчао их је архиепископ 
београдски и митрополит српски Михаило, кум је 
био Император Сверуски Александар II, а венчање 
је обављено у Саборној цркви. 

20   Упис је извршен и на претходној страни под ред. бр. 124 али 
је прецртан.

ИАБ, 1882, СО Стари Град, Саборна црква, 
Матична књига венчаних, 1871 – 1876, инв. бр. 39, 
стр. 125, ред. бр. 74. 

Црква Светог Марка
Књига умрлих

76. Смрт Александра и Драге Обреновић
Александар и Драга Обреновић – упис смрти 

у књигу Протокол умрлих Цркве Светог Марка у 
Београду за 1902 – 1908. 

Александар М. Обреновић V, краљ Србије, стар 
26 година и 8 месеци, и Драгиња, супруга по чив-
шег Александра М. Обреновића, стара 36 година, 
венчани, у браку 2 године и 10 месеци, без исповеди 
и причести, умрли од устрелне повреде 29. маја 
1903, сахрањени 30. маја 1903. у цркви Светог апо-
стола и евангелисте Марка, опело извршио парох 
београдски Никола Д. Божић. 

ИАБ, 1882, СО Палилула, црква Светог Марка, 
Матична књига умрлих, 1902–1908, инв. бр. 21, стр. 
35, ред. бр. 134 и 135. 
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78. Одликовање краљевским орденом „Белог 
орла”

Београд, 22. фебруар 1883.
Но 4 
Указ краља Милана I Обреновића о одликова-

њу Живојина Блазнавца, управника I класе Управе 
ва роши Београда, краљевским орденом Белог орла 
чет вртог реда. 

У потпису краљ Милан и канцелар Краљев ских 
ордена, министар војни, почасни ађутант краља, ге-
нерал Тихомиљ Николић. 

Штампа: Државна штампарија, 29 х 42 цм
Иницијал М; горе у центру – грб у гранчицама; 

лево – грб у вињети са украсима и утиснут печат 
Ордена белог орла.

Српски, 2 листа
Откуп од Миодрага Симоновића, Београд, 1955, 

ЗПО инв. 190, Ул. инв. 345.
IAB 1122 K 1 37.

ЗБИРКА ДИПЛОМА,
УКАЗА И ПОСТАВЉЕЊА
(1801–1940)
Број збирке 1122 

Збирку диплома, указа и постављења чине дип-
ломе о одликовањима, о додели племићке титуле, 
о постављењима, школске дипломе и похвале. Фор-
мирана је као архивска збирка од поклоњених, от-
купљених и диплома из других фондова Архива. 
Дипломе су на српском, руском, италијанском, ла-
тинском, немачком и пољском језику.

77. Прокламација кнеза Милана Обреновића 
на роду

Београд, 1. децембар 1877.
Прокламација кнеза Милана М. Обреновића 

Мо ме драгом народу у току српско-турског рата. 
У потпису Милан М. Обреновић.
Српски, 1 лист, златотиск, 48 х 63, 5 цм
Откуп од Будиславе Михаел Комарчић из Бео-

града, 1959, ЗПО инв 348, Ул инв 253.
IAB 1122 K 1 63.
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79. Одликовање краљевским орденом „Ми-
лош Ве лики”

Београд, 11. април 1899.
К.О.Н. 348
Указ краља Александра I Обреновића на осно-

ву Закона о ордену „Милоша Великог” од 17. децем-
бра 1898. а за признање и одликовање нарочитих 
заслу га за Народну Династију Обреновића, о од-
ликовању Живојина Блазнавца, саветника у пензи-
ји, Краљевским орденом „Милоша Великог” трећег 
реда.

У потпису Канцелар Краљевских ордена, поча-
сни ађутант краља, генерал Милован С. Павловић и 
секретар канцеларије Јован Смуђа. 

У хартији утиснут грб, горе у центру – грб; лево 
у флоралном оквиру вињета са витешким шлемом, 
круном и повељама; доле у центру – утиснут орден.

Српски, 2 листа
Колор, 28, 5 х 42 цм
Откуп од Миодрага Симоновића, Београд, 1955, 

ЗПО инв. 190, Ул. инв. 345.
IAB-1122-K 1 38.

80. Одликовање „Таковским крстом”
Београд, 19. март 1886.
Но 31 
Указ краља Милана I о одликовању Живојина 

Блазнавца, управитеља вароши Београда, Таковским 
крстом другог реда. 

У потпису краљ Милан и канцелар краљевских 
ордена, почасни краљев ађутант, генерал Тихомиљ 
Николић. 

Штампа: Краљевско српска државна штампа-
рија у Београду, 28, 5 х 43 цм 

У центру горе – грб у полувенцу храстових и 
ловорових гранчица; иницијали М и I; лево виње-
та флорално геометријске орнаментике са орде ном 
на коме пише на старословенском „За веру кња за 
и отечество”; ниже утиснут печат у вињети гео мет-
ријске орнаментике.

Српски, 2 листа.
Откуп од Миодрага Симоновића, Београд, 1955, 

ЗПО инв. 190, Ул. инв. 345.
IAB-1122-K 1 56.

81. Указ кнеза Милана о одликовању
Београд, 9. април 1878.
Ф Но 3517
Указ кнеза Милана М. Обреновића IV о унапре-

ђењу Живана Новаковића, пешачког поручника у 
пешачког капетана II класе. 

Потписи Милана М. Обреновића IV и министра 
војног, пуковника Саве Грујића. 

Штампа: Државна каменорезница у Београду, 
48, 5 х 34, 5 цм 

Украсни оквир са флоралним и војним орна-
ментима и грбом Кнежевине Србије.

Српски, 1 лист.
IAB-1122-K 1 3.
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ЗБИРКА ШТАМПАНИХ СТВАРИ
(1844–1946)
Број збирке 1188 

Формирана је у Архиву од појединачних при-
мерака штампе, часописа, уметничких штампаних 
ствари и разних других штампаних ствари доби-
јених путем поклона, откупа или измештањем из 
фондова због својих физичких карактеристика.

Посебну групу чине штампани примерци из 
законодавства Србије, као и литографије знаме ни-
тих личности, догађаја и објеката.

82. Одобрење регулације вароши Београда
Београд, 10 јун 1892.
Одобрење краљевских намесника у име краља 

Александра I за извршење регулације вароши Бео-

града под условом да општина уступи држави ма р-
вену пијацу Батал-Џамије за подизање скуп штин-
ске зграде.

Српски
1 лист
ИАБ, 1188, К 3 15. 2.

83. Кнез Милош Обреновић
Кнез Милош Обреновић, 11. децембар 1858, 

Све то Андрејска скупштина, М.Р.А, литографија 
Ана стаса Јовановића, 1852, печат Ј. Халер

1 литографија, 30 х 39 цм
Откуп од Лепосаве Стевановић из Београда, 

1956. године, Зф инв. 508.
ИАБ, 1188, К 6 25. 1.

82

83



220

84. Кнегиња Љубица
Кнегиња Љубица, литографија П. Марковића, 

Београд, део литографије Босанска краљица Ката-
рина и Књагиња Љубица

1 литографија, 45 х 36 цм
На литографији испод босанске краљице Ката-

рине пише Ст. Тодоровић, литографија П. Мар ко-
вић

ИАБ, 1188 

ОСТАЛЕ ЗБИРКЕ
Број збирке 1946

Збирка је формирана од монографија генеало-
гија, хроника, необјављених рукописа

Монографија Карабибер добијена је на поклон 
1987. од Зоре Животић Денић из Београда. Аутор 
монографије је Даница Перић, дипл. инж. а настала 
је 1974. године. Монографију чине мини биографије 
чланова породице са прилозима и генеалошке ма-
пе. Родоначелник Карабибера је Ђурђија – Баба Ду-
да. У монографији се наилази и на приче везане за 
чланове династије Обреновић и то: кнеза Милоша и 
Велимира М. Теодоровића.

86. Ђурђија – Баба Дуда (1800–1882) [...] је би-
ла не писмена али веома мудра и родољубива жена. 
О томе сведочи анегдота која је остала у предању 
породице а која датира из времена када је њен муж 
Риста [Јовановић] био председник београдске оп-
штине. Кнез Милош је наредио Ристи да за Ускрс 
зазвоне звона на Саборној цркви. Турски паша по-
ручи Ристи да звона не смеју да звоне иначе ће му 
смаћи главу. Риста то рече кнезу Милошу а овај му 
одговори: „Не знам да ли ће паша да ти узме главу 
ако звона зазвоне али да ћу ти је ја сигурно узети 
ако звона не зазвоне то да знаш”. Риста се нашао на 
муци, ноћу није спавао и пожалио се својој жени 
Ђурђији. Она му је као права кћи Карабибера, мудро 
посаветовала: „Ти уради онако како ти је Књаз 
заповедио – нареди да звона звоне, а ако неко треба 
главу да ти узме нека то буде Турчин а не Србин”. 
Риста је послушао Ђурђију – звона су зазвонила али 
Турски паша није смео да му узме главу [...]. 

1946, Прилози, стр. 8

85. Отварање Пожаревачке занатске изложбе 
под покровитељством краља Александра 

Пожаревац, 8. април 1895.
Обавештење о отварању Пожаревачке занат ске 

изложбе Занатлијског удружења и Окружне по љо-
привредне изложбе под покровитељством кра ља 
Александра I у Пожаревцу од 2. до 30. августа 1895.

Српски, 1 плакат, колор, 59 х 82 цм
ИАБ, 1188, К 11 П 1. 1.
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87. Јелисавета – Савка Јовановић/Стамен ко -
вић (1823–1913), друго дете Ђурђије и Ристе Јова-
но ви ћа била је удата за Игњата Стаменковића, аба-
џију.

Савка је учила своју унуку Анђу од сина Нико-
ле песму21 која се певала Београдом у славу кнеза 
Ми лоша 1830. 

„Лепо поје сиви соко над пољем Врачарем
све птичице по Србији богу благодаре
јер Србија данас доби сама свога Књаза
и Турци га почитују јер му султан каза:
’Буди отав отечеству и Србијом владај’.
Са орденом Свете Ане – Србин се дичи њиме –
О Душане, о прадеда – Милош му је име”.

1946, Прилози, стр. 14

88. Драгутин Н. Јовановић (око 1853–око 1935) 
био је унук баба Дуде, син Станке Р. Јованови ћ и инг. 
арх. Николе Јовановића. 

[...] Био је велики пријатељ Велимира Т[е]одо-
ровића, ванбрачног сина кнеза Михаила. Био је 
Велимиров правни заступник и управник његовог 
имања у Влашкој. Бринуо се о правним и финан-
сијским пословима Велимировим. Правио му је дру-
штво у Немачкој. Постоји један Драгутинов тек ст 
о Велимиру под насловом Сав Србин. У том тек сту 
Драгутин износи сећање на један догађај коме је био 
сведок. Том приликом – 1883. у Велимировој вили на 
Тегернском језеру, Велимир је одбио почасне титуле 
аустријске владе одговоривши: „За мене је највећа 
почаст што сам Србин”. Нудили су му функције у 
Војводини, Хрватској и Далмацији, племство, место 
амбасадора, аустријску службу [...].

1946, Прилози, стр. 23 - 24

ЛЕГАТ КОСТЕ СТ. ПАВЛОВИЋА22 
Број легата 2768 

Коста Ст. Павловић (Београд 1905 – Саутемптон 
1988), правник, дипломата. 

Архивску грађу Легата Косте Ст. Павловића, 
Архив преузима од 2005. године. 

Посебан део Легата, чини грађа породице Хри-
стић, која потиче од Карађорђевог бимбаше Христе 
Ђорђевића. 

89. Одликовање Милана Христића „Таков-
ским кр стом”

Београд, 22. фебруар 1888.
Νо 14
Указ краља Милана о одликовању Милана Ф. 

Христића, секретара Краљевског двора, орденом 
Таковскога Крста трећег реда.

У потпису краљ Милан и канцелар Краљевских 
ордена Чедомиљ Мијатовић.

Штампа: Краљевско српска државна штампа-
рија у Београду. 

У центру горе – грб у полувенцу храстових и 
ловорових гранчица; иницијали М и I; лево виње-
та флорално геометријске орнаментике са орде-
ном на коме пише на старословенском „За веру 
кња за и отечество”; ниже утиснут печат у вињети 
геометријске орнаментике.

Српски, 2 листа.
ИАБ, 2768, К 3

90. Одликовање Милана Христића орденом 
„Бе лог орла”

Београд, 10. август 1888.
Νо 60

21   Песма глорификује Милоша. 22   Легат у преузимању.
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Указ краља Милана о одликовању Милана Ф. 
Христића, нашег секретара, орденом Белог орла пе-
тог реда.

У потпису краљ Милан и канцелар Краљевских 
ордена Чедомиљ Мијатовић.

Штампа: Краљевско српска државна штампа-
рија у Београду. 

У центру горе – грб у полувенцу храстових и 
ло ворових гранчица; иницијали М и I; лево вињета 
флорално геометријске орнаментике са орденом; 
ниже утиснут печат Краљевско српски орден Белог 
орла 22. фебруара 1882. у вињети геометријске орна-
ментике.

Српски, 2 листа.
ИАБ, 2768, К 3

91. Крштеница Ђорђа Христића
Београд 29. јануар 1898.
Извод из књиге рођених Саборне београдске 

цркве за Ђорђа23, сина Милана Ф. Христића и Арте-
мизе рођене Јоанидес, рођеног 4. јула 1889. и крш-
теног 24. јула исте године. Свештеник на крш тењу 
– Новица Лазаревић а кум - београдски ђак Милан 
Марић. 

Српски, 1 лист
ИАБ, 2768, К 3

ЛЕГАТ МИРОЉУБА ТОДОРОВИЋА24 
Број легата 2158

Мирољуб Тодоровић (1940– ), оснивач и теоре-
тичар сигнализма, аутохтоног литерарно-уметнич-
ког покрета у српској књижевности. 

92. Поштанска карта из Mail Art акције Неу с-
пела комуникација

Београд, 1971.
Поштанска карта Мирољуба Тодоровића упу-

ћена Милошу Обреновићу на адресу Карађорђева 
6, Београд, враћена са печатом „непознат” из Mail-  
-art акције Неуспела комуникација.25 

Српски, енглески
Дигитализована карта26 
Колор
15, 5 х 10, 5 цм

23   Ђорђе је био, заправо, ванбрачни син краља Милана и Артеми-
зе, усвојеник грофа Зичија и после убиства краља Александра Обрено-
вића претендент на српски престо.

24   Легат у преузимању
25   Карте које је раније штампао с поруком Размишљајте о сигна-

лизму, слао је препоручено или хитно умрлим писцима, песници ма, 
државницима на измишљене адресе. Аутора су пре свега занимале 
оне информације које су на картама остављали службеници поште „не-
хотичне вести” или „нехотични садржај” као што су: непознат, одселио 
се, не прима, на путу, не постоји, умро.

26   Оригинал код аутора
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Дела која се односе на породицу Обреновић
у Галерији Матице српске, Нови Сад

Милена Врбашки, музејски саветник



Галерија Матице српске, Нови Сад

Историјат Галерије Матице српске започиње 
давне 1847. године када је под окриљем Матице срп-
ске упућен позив за прикупљање старина које ће у 
будућности представљати „огледало живота нашег 
народа у крајевима у којима он живи”. Дуготрајни 
рад на унапређењу и уређењу збирки током којег 
је Матичин музеј више пута мењао седишта и изла-
гачки простор окончан је после више од 100 година, 
трансформацијом у Галерију Матице српске. Про-
фил њених збирки заснива се пре свега на арте фак-
тима националне културе који доприносе прво бит-
ној идеји колективног памћења. 

Збирке Галерије Матице српске добиле су свој 
дом у здању некадашње Продуктне берзе у самом 
центру Новог Сада, на Тргу галерија бр. 1. Излож-
бене просторије у којима је седиште Галерије и да-
нас, отворене су за публику од 1958. године. На три 
етаже хронолошки конципиране поставке, у два де-
сет шест просторија представља се избор дела који 
обухвата период од 350 година. У сталној постав ци 
налазе се оригинална и копирана дела, портрети и 
иконе, историјске и жанр композиције из збирки 
сликарства, графике и скулптуре. Заступљеност вр-
ста уметничких дела диктирана је тежњом да се на 
сажет начин представе сложене околности рађања 
и развоја новије српске уметности после Велике сео-
бе 1690. године.
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Дела која се односе на породицу Обреновић
у Галерији Матице српске, Нови Сад

уза јамности, односно па жњи која се посвећивала 
политичким дешава њима у Србији у време које 
претходи првој заједничкој држави јужних Сло-
вена. У односу на ауторство, нај   заступљенији је 
Анастас Јовановић, са 23 дела, што је и за очекива-
ти, колико због тога што је Јо вано  вић био тесно 
везан за Обреновиће, толико и због чињенице да се 
највећи део његове цртачко-гра  фичке заоставшти-
не прибављене од наследника на ла зи у збиркама 
Музеја града Београда и Галерије Ма тице српске. 
Као још један рарирет завређује да буде по менута 
и графика Кнез Михаило Обреновић, рад Ми хај ла 
Ђорђевића, мало познатог литографа друге поло-
вине 19. века.

У Галерији Матице српске чува се педесетак 
де лa којa се односe на породицу Обреновић, изра -
ђе них различитим техникама, разноврсних како 
по теми, тако и по основу повезаности са Обрено-
вићима. На пример, ту је оригинални лавирани 
цртеж Анастазије – Стане Обреновић (1839/1842–
1933), кћери Јована (1787 – 1850), средњег брата 
кне за Милоша (1780–1860), њен једини сачувани, 
сиг нирани умет нички рад (Глава Христа према 
Гви  ду Ренију), за тим, бакрорезни портрет Милана 
Обре новића, рад Јосипа Манчуна, „по отцу Дуб-
ров чанина”, како се чита у ћириличној адреси ли-
ста, изрезан у Риму 1872. године, који, у најмању 
руку представља сведочанство о југословенској 
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Попис каталошких јединица

1. Михаило Обреновић
Анастас Јовановић
1841.
Литографија на папиру, л.: 44 х 34,6 цм, опсечено
Није потписано и датирано (недостају маргине 
листа)
ГМС/У 1754 
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

2. Студија за портрет
(млади кнез Михаило Обреновић)
Анастас Јовановић 
1840–1842.
Оловка и акварел на картону, 13 х 13,4 цм
Није потписано и датирано 
ГМС/У 2375
Откуп од Саве Величковића, 1963. г. 

3. Кнез Милош Обреновић
Јозеф Крихубер/ Josef Kriehuber 
1842.
Литографија на папиру, л: 44,9 х 30,8 цм
Потписано и датирано д. л.: Kriehuber | 842. 
ГМС/У 1799 
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

2

1
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Уље на дрвету, 28,5 х 23,8 цм
Није потписано и датирано 
ГМС/У 348
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934. г. 

6. Скица за портрет кнеза Михаила //
Анатомска студија, скица фигуре у ентеријеру
Анастас Јовановић 
1847–1848.
Оловка и црвена креда // оловка на папиру,
42,6 х 31 цм 
Није потписано и датирано 
ГМС/У 2152
Откуп од Саве Величковића, 1963. г. 

4. Кнез Михаило Обреновић
Јозеф КРИХУБЕР/ Josef Kriehuber
1843. 
Литографија на папиру, л: 32 х 25,8 цм
Потписано и датирано д. л.: Kriehuber | 843. 
ГМС/У 1795 
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

5. Анастазија (Стана) Обреновић,
кћи Јована Обреновића
Павле Симић
Око 1846. 

3 4
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7. Скице за портрете Милана Обреновића II
и Франца Јосифа 
Анастас Јовановић 
1848.
Угаљ и оловка на пауспапиру, 27 х 20,3; каширано 
на папир, 34,9 х 28,5 цм 
Није потписано и датирано 
ГМС/У 2166 
Откуп од Саве Величковића, 1963. г. 

8. Михаило Обреновић
Анастас Јовановић 
1848.
Литографија на папиру, л.: 62,8 х 48,8 цм;
пр.: 55 х 39,5 цм
Потписано л. испод пр.: [Л]ИТОГР. А. ЈОВАНОВИћ.; 

5

6

7
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дес.: ПЕЧАТ. Ј. РАУ.
ГМС/У 539
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1933. г. 

9. Кнез Милош Обреновић 
Франц Коларж / Franz Kollarz 
Око 1850.
Литографија на папиру, л: 21,4 х 13 цм
Потписано д. л.: KOLLARZ; није датирано
ГМС/У 1796
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

10. Милош Обреновић
Анастас Јовановић
1851.
Оловка на пауспапиру, 28,7 х 25; каширано
на папир, 36,3 х 29,9 цм 
Није потписано и датирано 
ГМС/У 2165 
Откуп од Саве Величковића, 1963. г. 

8 9
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11. Кнегиња Љубица Обреновић 
Анастас Јовановић
1851.
Оловка на пауспапиру, 24,2 х 18,5; налепљено 
горњом ивицом на папир, 25 х 18,8 цм 
Није потписано и датирано; г. с. натпис, накнадно: 
Љубица Обреновић
ГМС/У 2167 
Откуп од Саве Величковића, 1963. г. 

12. Љубица Обреновић 
Анастас Јовановић
1851.
Литографија на папиру, л.: 53,6 х 36 цм 
Потписано и датирано л. на пр.: ЛИТОГР. А. 

10 11

ЈОВАНОВИћ 1851.; дес.: печат Ј. Халер.
ГМС/У 1725
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

13. Љубица Обреновић 
Анастас Јовановић
1851.
Литографија на папиру, л.: 53,4 х 36,3 цм 
Потписано и датирано л. на пр.: ЛИТОГР. А. 
ЈОВАНОВИћ 1851.; дес.: ШТАМП I. РАУ. 
ГМС/У 1837
Откуп од Јована Јоце Милекића 1960. 
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14. Кнез Милош Обреновић 
Анастас Јовановић
1851.
Оловка на папиру, 29,2 х 23 цм
Није потписано и датирано
ГМС/У 1957
Откуп од Саве Величковића, 1962. г. 

15. Јеврем Обреновић, Глава жене (verso) 
Анастас Јовановић
1850–1851.

Оловка и црна креда на пауспапиру, 27 х 17,5; 
налепљено на папир, 27,2 х 18,7 цм
Није потписано и датирано; натпис г. с., накнадно: 
Јован Обреновић
ГМС/У 2162 
Откуп од Саве Величковића, 1963. г. 

16. Студија за портрет Милана Обреновића // 
Скица главе
Анастас Јовановић
1850–1851.
Оловка, црна креда и акварел // оловка на папиру, 
18,6 х 14,7 цм 

13 14
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Није потписано и датирано; на полеђини цифре
и жврљотине
ГМС/У 2362 
Откуп од Саве Величковића, 1963. г. 

17. Кнез Милош Обреновић
Анастас Јовановић
1852.
Литографија на папиру, л.: 54 х 36 цм

Потписано и датирано д. л.: литогр А. Јовановић 
1852; дес.: печат Ј. Халер
ГМС/У 1753 
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

18. Милан Обреновић II
Анастас Јовановић
1852. (?)
Литографија на папиру, л.: 53,7 х 35,8 цм
Потписано и датирано д. л.: литогр А. Јовановић; 
дес.: печат Ј. Халер
ГМС/У 1756 
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

15 16
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19. Милан Обреновић II
Анастас Јовановић
1852. (?)
Литографија на папиру, л.: 53,7 х 35,8 цм
Потписано и датирано д. л.: литогр А. Јовановић; 
дес.: печат Ј. Халер
ГМС/У 1838 
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

20. Јован Обреновић 
Анастас Јовановић
1852.

Литографија на папиру, каш. на папир,
л.: 26 х 18,5 цм; пр.: 16,4 х 11,9 цм
Потписано и датирано л. на пр.: ЛИТОГР. А. 
ЈОВАНОВИћ 1852.; дес.: ШТАМП I. РАУ
Илустрација за књигу Обреновићи кратко 
начертање житија ове књажеске породице,
Беч 1852. 
ГМС/У 1710
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

17 18
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21. Јеврем Обреновић 
Анастас Јовановић
1852.
Литографија на папиру, л: 25,6 х 15,7 цм
Потписано и датирано л. на пр.: ЛИТОГР. А. 
ЈОВАНОВИћ 1852.; дес.: ШТАМП I. РАУ
Илустрација за књигу Обреновићи кратко 
начертање житија ове књажеске породице,
Беч 1852. 

ГМС/У 1713
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

22. Кнез Милан М. Обреновић 
Анастас Јовановић
1852.
Литографија на папиру, л.: 26 х 20,8 цм 
Потписано и датирано л. на пр.: ЛИТОГР. А. 
ЈОВАНОВИћ 1852.; дес.: ШТАМП I. РАУ
Илустрација за књигу Обреновићи кратко 

20 21
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начертање житија ове књажеске породице,
Беч 1852. 
ГМС/У 1716
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

23. Скица за генеалогију Обреновића //
Скица за генеалогију Обреновића
Анастас Јовановић
1852.
Оловка // оловка на папиру, 20,9 х 13,5 цм 

Није потписано и датирано 
ГМС/У 2346 
Откуп од Саве Величковића, 1963. г. 

24. Књаз Милош Обреновић
Анастас Јовановић
1852.
Литографија на папиру, л: 26,8 х 21 цм

22 23



236

Потписано и датирано л. на пр.: ЛИТОГР. А. 
ЈОВАНОВИћ 1852.; дес.: ШТАМП I. РАУ. 
Илустрација за књигу Обреновићи кратко 
начертање житија чланова ове књажеске 
породице, Беч, 1852. 
ГМС/У 2951
Из оставине Саве Величковића, 1978. г. 

25. Кнегиња Љубица Обреновић
Анастас Јовановић
1852.
Литографија на папиру, л: 27 х 20,7 цм

Потписано и датирано л. на пр.: ЛИТОГР. А. 
ЈОВАНОВИћ 1852.; дес.: ШТАМП I. РАУ. 
Илустрација за књигу Обреновићи кратко 
начертање житија чланова ове књажеске 
породице, Беч, 1852. 
ГМС/У 2956
Из оставине Саве Величковића, 1978. г. 

26. Карађорђе // Скице за портрете 
средњовековног владара и Јеврема Обреновића
Анастас Јовановић
1851/2.
Оловка // оловка на папиру, 30 х 20,2 цм 

24 25
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Није потписано и датирано 
ГМС/У 2169 
Откуп од Саве Величковића, 1963. г. 

27. Кнегиња Љубица Обреновић // Скица за 
женски портрет (Јулија Хуњади?), Композиција
Анастас Јовановић
1851-53.
Оловка //оловка и црна креда на папиру,
45,8 х 31,5 цм

Није потписано и датирано// није потписано
и датирано
ГМС/У 1958
Откуп од Саве Величковића, 1962. г. 

28. Кнегиња Јулија Обреновић 
Анастас Јовановић
1854.
Литографија на папиру, л.: 54,7 х 38,3 cm;
пр.: 36,8 x 30,7 cm 
Потписано и датирано д. л.: литогр. А. Јовановић 
1854.; дес.: Gedr. b. J. Höfelich’s Wwe

ГМС/У 1744
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 

29. Кнез Михаило Обреновић
Михаило Ђорђевић
1859.
Литографија на папиру, л.: 55,5 х 42,5 цм;
пр.: 30,7 х 25,6 цм
Потписано и датирано д. л.: Лит. М. Ђорђевић. 
1859. 
ГМС/У 2978
Поклон Милана Марића 1978. 

26 27
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30. Кнез Михаило Обреновић III
Карл Гебел / Carl Goebel
1862.
Литографија на тонираном папиру,
л.: 66,4 х 46,8 цм; пр.: 49,2 х 38,5 цм (овал)
Потписано и датирано д. дес.: Charles Goebel | dessiné 
d` apres la nature | á Belgrad 1862. 
ГМС/У 2980
Поклон Милана Марића 1978. 

31. Таковски устанак 
Винценц Кацлер / Vinzenz Katzler 
1862.
Литографија у боји на папиру, л.: 47,7 х 68,4;

пр.: 43 х 59,9 цм
Потписано д. д.: В. Кацлер
ГМС/У 2385
Откуп од Живка Марковића 1966. 

32. Таковски устанак 
Винценц Кацлер / Vinzenz Katzler 
1862.
Литографија у боји на папиру, л.: 47,7 х 68,4; пр.: 43 
х 59,9 цм
Потписано д. д.: В. Кацлер
ГМС/У 2582
Откуп од Здравка Танасијина 1973. 

28 29
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33. Таковски устанак 
Винценц Кацлер / Vinzenz Katzler 
1862.
Литографија у боји на папиру, л.: 47,7 х 68,4; пр.: 43 
х 59,9 цм
Потписано д. д.: В. Кацлер
ГМС/У 4745
Поклон Даринке Загорац рођ. Вујић 2001. 

34. Педесетогодишњица Другог устанка
(Кнез Милош и Михаило Обреновић // Алегорија 
Кнежевине Србије)
Вилхелм Питнер / Wilhelm Pittner
1865. 
Медаља, цинк, ковано, R: 4,5 цм
Потписано д. с.: WP, није датирано
ГМС/У 3285
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934. г. 

35. Педесетогодишњица Другог устанка
(Кнез Милош и Михаило Обреновић // Алегорија 
Кнежевине Србије)
Вилхелм Питнер / Wilhelm Pittner
1865. 

30 31
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Медаља, цинк, ковано, R: 4,5 цм
Потписано д. с.: WP, није датирано
ГМС/У 3286
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934. г.

36. Кнез Михаило Обреновић 
Јозеф Антон Бауер / Joseph Anton Bauer
Око 1865.
Литографија на папиру, л.: 63,9 х 49,2 цм;
пр.: 57,1 х 42,9 цм, опсечено
Није потписано и датирано
ГМС/У 2968
Из оставине Саве Величковића, 1978. г. 

37. Убиство књаза Михаила Обреновића
у Топчидеру 29. маја 1868.
Теодор Брајдвизер / Th eodor Breidwieser (Breitwiser)
1868.
Колорисана литографија на папиру,
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л.: 26,7 х 33,9 цм; пр.:21,3 х 30,3 цм
Потписано д.л.: Lith. Th . Breidwiser
д. у сред.: Verlag v. A. Planck, Neubau, Kirchengasse 
№12 in Wien.; дес.: Druck v. A. Plank Wien
ГМС/У 1854
Откуп од Олге Попов 1961. г. 

38. Кнез Михаило Обреновић на одру 
Јозеф Антон Бауер / Joseph Anton Bauer
1868.
Литографија на тонираном папиру, л: 43,4 х 51 цм; 
пр: 30,5 х 41,2 цм
Потписано испод пр. у сред.: Lith. u. Verlag
v. J. Bauer / Druck v. G. Haller, Wien
испод, натпис: МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋ КЊАЗ 
СРБИЈЕ НА МРТВАЧКОМ СТОЛУ
д. дес.: печат Ј. Вујића бр. III. 965.
ГМС/У 4743
Поклон Даринке Загорац рођ. Вујић 2001. 

39. Кнез Михаило Обреновић 
Венцел Сејдан/ Wenzel Seidan
1868.
Калај, ковано, R: 4,4 цм
Потписано д. д.: W. SEIDAN, није датирано 
ГМС/У 3287
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934. 

40. Милан Обреновић IV 
Јозеф Антон Бауер / Joseph Anton Bauer 
1868–1869.
Литографија на папиру, л.: 55,3 х 34,8 цм
Потписано д. л.: Lith. v. Jos. Bauer.; у сред.: Издао
А. Јовановић.; дес.: K.K. Hof/Kunstdruckerei
v. Reiff enstein & Rösch in Wien. 
ГМС/У 1737
Откуп од Саве Величковића, 1960. г. 
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41. Милан Обреновић IV 
Јозеф Антон Бауер / Joseph Anton Bauer 
1868–1869.
Литографија на папиру, л.: 55,3 х 34,8 цм
Потписано д. л.: Lith. v. Jos. Bauer.; у сред.: Издао
А. Јовановић.; дес.: K.K. Hof/Kunstdruckerei
v. Reiff enstein & Rösch in Wien. 
ГМС/У 1737/1
Откуп од Саве Величковића, 1960. г.

42. Десети август 1872. и последице његове 
Ђорђе Крстић
1872.
Литографија на тонираном папиру, л.: 50 х 60;
пр.: 37,6 х 56 цм
Потписано д. л.: саставио и израдио Ђорђе Крстић 
Богослов; није датирано
ГМС/У 2104
Откуп од Тодора Веселиновића 1964. 

43. Кнез Милан Обреновић IV 
Јосип Манчун/ Giuseppe Manciоn 
1872.

Бакрорез на папиру, пл.: 50,8 х 37,2; пр.: 43,4 х 32,8; 
л.: 70,4 х 52,7 цм
Потписано и датирано д. д.: Јосип Манчун по отцу 
Дубровчанин | написао и урезао у Риму 1872. 
ГМС/У 3190
Поклон Николе Кусовца 1989. 

44. У спомен ступања на престо Милана 
Обреновића 
Хајнрих Јаунер / Heinrich Jauner
1872.
Медаља са ушицом, бакар, сребро, позлаћено, 
ковано, R: 3,7 цм
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Потписано д. у сред.: JAUNER
ГМС/У 3290
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934. 

45. У спомен ступања на престо Милана 
Обреновића 
Хајнрих Јаунер / Heinrich Jauner
1872.
Медаља са ушицом, бакар, сребро, позлаћено, 
ковано, R: 3,7 цм
Потписано д. у сред.: JAUNER
ГМС/У 3291
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934.

46. Проглашење независности Србије 
(Кнез Милан М. Обреновић IV // Симболи 
независности) 

Вилхелм Питнер / Wilhelm Pittner
1878.
Медаља, калај, бронза, ковано, R: 3,3 цм
Потписано д. с.: PW, није датирано
ГМС/У 3292
Издање Јована Поповића Бешлина
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1933. 

47. Проглашење независности Србије 
(Кнез Милан М. Обреновић IV // Симболи 
независности) 
Вилхелм Питнер / Wilhelm Pittner
1878.

44, 45
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Медаља, калај, бронза, ковано, R: 3,3 цм
Потписано д. с.: PW, није датирано
ГМС/У 3293
Издање Јована Поповића Бешлина
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1933.

48. Христос
Анастазија (Стана) Алексић Обреновић пл. Маина
187[?]
Лавирани туш на папиру, 27,6 х 22,8 цм
Сигн. д. д. : [...] Maina Jezu | 187[]
Према Гвиду Ренију / Guido Reni
ГМС/У 774 
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934. 

49. Дете (Александар Обреновић)
Ђорђе Крстић
Око 1880. 
Уље на платну, 57,2 х 43 цм 
Није потписано и датирано
ГМС/У 1111
Откуп од Наде Теокаревић 1954. г. 

50. Стогодишњица рођења Јеврема Т. 
Обреновића – Коло јахача „Кнез Михаило 
Обреновић у Шапцу” (Јеврем Обреновић //
Кнез Михаило на коњу)
Непознати медаљер XIX–XX века 
Ковани месинг, позлаћено, R: 3,5 цм
Није потписано и датирано
ГМС/У 3297
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934. г. 

51. Драга и Александар Обреновић – у спомен
на дан венчања 23. јула 1900.
Петар Марковић
1900.
Литографија на папиру, л.: 39,4 х 49,9 цм
Потписано и датирано д. д.: ИЗДАЊЕ И 
ЛИТОГРАФИЈА П. МАРКОВИЋА – БЕОГРАД 
ГМС/У 2976
Поклон Милана Марића 1978. г. 
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52. Анастазија (Стана) Алексић пл. Маина рођ. 
Обреновић, кћи Јована Обреновића
Стеван (Стева) Тодоровић
Око 1900. 
Уље на платну, 72 х 55,5 цм
Није потписано и датирано 
ГМС/МС 56/15
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934. г. 

53. Господар Јован Обреновић, брат кнеза 
Милоша Обреновића
Стеван (Стева) Тодоровић 
Око 1900. 
Уље на платну, 71,5 х 56 cm
Није потписано и датирано 
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ГМС/МС 57/16
Поклон Евелине Алексић пл. Маине 1934. г. 

54. Алегорија на I и II српски устанак
Ђорђе Крстић
1905.
Уље на платну, 47,5 х 63 cm 
Потписано д. д.: Ђ К; није датирано
ГМС/У 1271
Откуп од Јована Живадиновића 1955. г. 

54

55. Кнез Михаило Обреновић
Ђорђе (Ђока) Јовановић
1935. 
Гипс, ливен, патиниран, R: 75,5 cm 
Потписано и датирано на сред. дес.: Ђ Ј 1935
ГМС/У 491 
Поклон Ђорђа (Ђоке) Јовановића 1935. г.

55
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тентичан изглед, као што је и већина оригиналних 
предмета који су се овде налазили изгубљена. Ме ђу 
мало број ним предметима који директно припа дају 
дина стији Обреновић овде се налазе: тоалет ни сто-
коафеза, поклон кнеза Милоша кнегињи Љу бици, 
дати ран у прву половину 18. века, сто за картање и 
сточић за шах из 19. века, два сточића из Венеције, 
18. век, етажер-сталак за ноте са грбом династије 
Обреновић, порцелански тањири са кра љевском 
кру ном и геслом Tempus et meum jus, Пор трет кне -
ги ње Наталије Обреновић од Стевана Тодоровића, 
као и низ фотографија међу којима се изд вајају фо-
тографије педесетогодишњице прославе Таковског 
устанка од Анастаса Јовановића.

Музеј у Смедереву чува низ портрета владара 
и владарки династије Обреновић који потичу из 
при ватне оставштине Милана Јовановића Стоји-
мировића, графике са реторичко-пропагандним са-
др жајем ове династије, као и личне предмете.

Музеј у Смедереву
и вила династије Обреновић

Музеј у Смедереву основан је одлуком Град-
ског народног одбора 12. априла 1950. године под 
називом Народни музеј. Одлуком Скупштине Оп-
штине Смедерево из 1972. године Музеј у Смедереву 
добија данашње име, као и нову зграду у којој се и 
данас налази. 

Музеј у Смедереву је завичајна музејска уста но-
ва комплексног типа у чијем саставу постоје следе ћа 
одељења: Природњачко, Историјско, Археолошко, 
Нумизматичко, Уметничко, Етнолошко, Педагошко 
и Одељење за односе са јавношћу.

Као основа за формирање Музеја у Смедереву 
послужиле су Гимназијска збирка старина и кон-
фискована приватна колекција Милана Јовановића 
Сто јимировића (Смедерево 1898-Београд 1966), ко-
ји је 1964. године музеју завештао свој легат. 

Основна поставка музеја изложена је у лапи-
даријуму и три изложбене сале у којима је тематско-
хронолошки представљена историја овог краја од 
праисторијског периода до савременог доба. 

Међу експонатима који представљају изузет -
на природна сведочанства и уметничко-историј-
ска оства рења треба издвојити кљову мамута, рим-
ску бронзану луцерну, златник Септимија Севера, 
сребрни новац деспота Ђурђа Бранковића, златну 
на у  шницу са двора Бранковића, стаклену чашу и 
кара фу из 19. века, Портрет старе Смедеревке Ар-
сени  ја Петровића.

Музеј у Смедереву издавач је периодичне струч-
не публикације Смедеревски зборник.

У културно-историјском наслеђу Смедерева 
по  себно место припада некадашњем летњем двору 
срп  ске династије Обреновић, утемељиваном током 
ви ше деценија, од двадесетих година 19. века до 
пр вих година 20. века. У годинама после Другог 
свет  ског рата вила је умногоме изгубила свој ау-
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чито говори о развијању дворске културе у модер ној 
Србији.1

Подизањем кнежевских, односно краљевих 
ви но града у Смедереву и изградњом виле, то јест 
ут врђивањем летњег двора, присуство вла дара ди-
насти је Обреновић у Смедереву било је од итекако 
важ  ног значаја за развој града. Обреновићи су по-
ло жи ли темељ урбанистичком развоју Смеде рева и 
имали пресудну улогу у његовим потоњим визура-
ма, по себно када су у питању изградња при станиш-
та, же лезнице и јавних здања. Захваљујући влада-
рима ди настије Обреновић, у Смедереву је на виши 
ниво по диг нут привредни и друштвени жи вот, и то 
пре свега у подизању културе узгајања ви но ве лозе, 
пре ко удружења за еманципацију жена до кул туре 
спорта.2

Летњи двор и виногради династије Обреновић 
у Смедереву дуго су се налазили на маргини науч-
ног интересовања и проучавања. Први пут нешто 

Летњи двор династије Обреновић
у Смедереву

У културно-историјском наслеђу Смедерева по-
себ но место припада некадашњем летњем двору срп -
ске династије Обреновић, утемељиваном током ви-
ше деценија, од двадесетих година 19. века до пр вих 
година 20. века. У смедеревском кнежев ско-краљев -
ском домену прво су утврђени виногра ди, а затим 
са грађена вила, као летња кнежевско-кра љевска ре-
зи денција, летњи двор, чиме је Смедерево позицио-
нирано као владарски топос династије Обреновић. 
Дакле, у почетку је формиран виноград и скромни 
конак кнеза Милоша Обреновића до 1831. године, 
затим је кнез Михаило Обреновић 1865. године са-
гра дио једноспратни летњиковац у швајцарском сти-
лу, засадивши још две хиљаде чокота винове лозе, 
да би завршни печат овом месту дали краљица На-
талија и њен син Александар Обреновић. На њихову 
иницијативу дворски архитекта Јован Илкић 1897. 
го дине врши адаптацију постојећег здања подижу-
ћи спратове над бочним крилима двора при том 
поштујући начела постојећег швајцарског стила. Ле-
т њи двор династије Обреновић у Смедереву припа-
да малом броју сачуваних здања ове намене који ре-

1  С. Цветковић, Вила династије Обреновић у Смедереву, Смедере-
во, 2008.

2  Л. Павловић, Смедерево у 19. веку, Смедерево 1969; Л. Павловић, 
Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево 1980, 294-300; С. Цвет -
ковић, „Обреновићи и Смедерево”, Mons Aureus: часопис за књи жев-
ност, уметност и друштвена питања, 27, Смедерево, 2010, 113-122.
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опшир нији осврт о њима написао је Феликс Каниц 
у књизи „Србија, земља и становништво”,3 а потом 
осамдесетих година прошлог века Леонтије Павло-
вић у монографији Смедерева наводећи до тада поз-
нате, врло оскудне и непрецизне податке.4 У складу 
са новим методолошким приступом проучавања 
националне културне историје новог века на Фило-
зоф ском факултету у Београду вила династије Обре-
но вић у Смедереву монографски је обрађена, а затим 
је овај рад публикован.5

Осим труда да се успостави поуздана хроно-
логија и јасно разграниче фазе у изградњи објеката 
у кнежевско/краљевском винограду, посебна паж-
ња посвећена је функцијама двора које су изузет но 
сложене и вишеслојне и које комуницирају кроз це -
ремоније, ритуале, ефемерне спектакле, верске об ре-
де у богатој мозаичкој слици дворског живота ко ју 
чине монарх и његова свита. Истовремено, стављен 
је акценат на владарске бербе грожђа као јавне свет-
ковине. Приватном животу суверена такође је по-
свећена пажња кроз више видова културе: култура 
ле пог кроз гостовање позоришних представа, го-
стовање Влаха Буковца који портретише владарски 
пар, култура тела на основу играња крикета у парку, 

тениса и купања у купатилу суверена за њега посебно 
монтираног на Дунаву.6

Међутим, истраживачки посао у вези са вилом 
није у потпуности завршен, чему у прилог говоре 
недавно откривена сазнања. У Одељењу посебних 
фон дова Народне библиотеке у Београду у фото-
граф ском албуму који носи назив „Смедерево” ко-
ји је снимио дворски фотограф Милан Јовановић 
изме   ђу осталих, налази се и фотографија кра љевог 
вино  града у стању пре реконструкције 1897. године, 
сигни рана под називом „Виноград Њ(его вог) В(ели-
чан  ства) Краља”.7 Година настанка овог албума није 
наведена, али судећи на основу утврђене хроноло ги-
је изградње одређених објеката у Сме дереву и других 
података из архивске грађе8 као и податка да је Милан 
Јовановић постао дворски фотограф 1893. године и 
да је у том периоду почео да се бави панорамским 
снимањем Београда и осталих градова9, можемо да 
закључимо да је албум настао током или после 1893. 
године. До сада, ово је једина фотографија која нам 
у тоталу приказује не само вилу из времена кнеза 
Михаила Обреновића, већ и конак кнеза Милоша 
Обреновића, као први градитељски објекат подиг-
нут у кнежевом винограду. Додуше, у монографији 
„Вила династије Обреновић у Смедереву” публико-
вана је једна фотографија из 1896. године, такође 
из времена пре реконструкције, али се на њој само 
делимично стиче утисак о првобитној архитектури 
летњиковца, и то њеном партерном делу са степе-

3  F. Kanitz, Das Koenigreich Serbien und Das Serbenvolk von der Ro-
emerzeit bis zur Gegenwart, Leipzig, 1904, 149-150; Ф. Каниц, Србија, зем-
ља и становништво, од римског доба до краја 19. века, Београд, 1985, 
132-164.

4  Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево, 
1980, 294-300.

5  Магистарска теза „Вила династије Обреновић у Смедереву”, 
ауторке Снежане Цветковић, одбрањена је на Филозофском факултету 
у Београду 2007. године, а затим је у оквиру едиције магистарске тезе и  
докторске дисертације чији је оснивач и покровитељ град Смедерево, а 
издавач Музеј у Смедереву, публикована истоимена монографија 2008. 
године.

6  И. Борозан, „Снежана Цветковић: Вила династије Обреновић у 
Смедереву”, Смедеревски зборник, 2, Смедерево, 2009, 289-295.

7  Народна библиотека Србије, Одељење посебних фондова НБС, 
АФ 7.

8  Архив САНУ, бр.10574;  Дневник о старатељству над имањем 
кра ља Александра, бр. 7252/69.

9  Г. Малић, Милан Јовановић фотограф, САНУ, Београд 1997.
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ништем.10 На фотографији Милана Јовановића ко-
ја је изузетно квалитетно снимљена уочавамо да 
је вила кнеза Михаила Обреновића 1865. године 
са  грађена у швајцарском стилу, да је централним 
де лом до минирао застакљен трем са рустичном др-
ве    ном конструкцијом над главним улазом, да се ле-
во и де сно од улаза простирала приземна зграда у 
кла си  ци  стичком стилу. Веома је важно да је пото ња 
ре кон  струк ција у потпуности поштовала постоје   ћи 
стил градње, до зиђивањем спратова чији су бал ко -
ни опле мење ни рустичним дрвеним конструкција-
ма. Др веним декоративним елементима овом при-
ликом оплеме њена је и фасада приземног дела, 
про зо ри призем ног и спратног дела такође су ду-
жином доње ивице добили дрвене оквире, а дрве-
ни фриз постављен је дужином између спратних 
конструкција. Заправо ова интервенција изведена 
је са циљем да се повећа њем простора омогући аде-
кватан смештај за пратњу владара у којој су били: 
први ађутант, доктор, камерди нер, маршал двора, 
дворска госпођица, секретар. Ово повећање функ-
ција летњег двора у Смедереву везано је за време 
краља Александра Обрено вића, када ће двор бити 
најживљи, нарочито након краљевог венчања са 
Дра гом Машин, одно сно у временском периоду од 
1900. до 1903. године.11 На основу наведене фото-
графије стичемо прецизан увид у првобитну пози-
цију Старог двора, односно ко нака кнеза Милоша 
Обреновића, који је касније, око 1961. године пре-
мештен са првобитне локације изгу бивши свој ау-
тентичан изглед.

Статус споменика културе некадашњи летњи 
двор династије Обреновић у Краљевом винограду 

до био је 2009. године.12 Иначе, од Другог светског 
рата до данас овај објекат функционише као репре-
зентативни објекат Владе Републике Србије, и као 
такав он је затвореног типа за јавност. У рекон-
струкцији 1961. године овај двор је умногоме из гу-
био свој првобитан изглед. Од аутентичних екс по-
ната који су припадали династији Обреновић и били 
део ентеријера ове виле, данас се у њој налазе следе-
ћа дела ликовне и примењене уметности: тоа летни 
сто-коафеза (18. век), сто за картање (1860), сто за 
шах (1840), сталак за ноте са краљевским грбом (19. 
век), порцеланско посуђе, репрезентативни пор-
трет краљице Наталије Обреновић, дело сликара 
Стевана Тодоровића, као и низ фотографија које је 
снимио наш први фотограф и управник двора кнеза 
Михаила Обреновића, Анастас Јовановић.13

Династија Обреновић
у смедеревском музеју

У Уметничком одељењу Музеја у Смедереву 
на лази се највећи број дела везаних за династију 
Обреновић, и то у збирци ликовне уметности укуп-
но деветнаест дела међу којима се налазе слике, 
скулптуре, графике и фотографије, док се у збирци 
примењене уметности чува стилски писаћи сто 
кнеза Михаила Обреновића. У збиркама Етнолош-
ког и Уметничког одељења углавном се чувају лични 
пред мети Обреновића. Сви наведени предмети во де 
порекло из предратне приватне колекције Смеде-
ревца Милана Јовановића Стојимировића (Сме  де  -
рево, 1898 – Београд, 1966), изузетно значајне лич -

10  С. Цветковић, наведено дело, 57.
11  С. Цветковић, „Функције двора”, у: Вила династије Обреновић 

у Смедереву,  93-125.

12  Службени гласник РС, број 71, 31. август 2009, 11-12.
13  С. Цветковић, „Аутентични предмети”, у: Вила династије Обре-

новић у Смедереву, 165-169.
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но сти у но вијој политичкој и културној историји 
Сме  де  рева.14 По образовању правник, а по вокацији 
новинар, он је био и књижевник, преводилац, поли-
тичар и колек ционар чије су збирке одиграле кључ-
ну улогу у оснивању Народног музеја у Смедереву 
1950. године. Свестраног образовања, наро чито по-
свећен нацио нал ној историји и очувању национал-
 не баштине, имао је прилике да дође у додир са 
мно гим вредним делима, те да их купови ном или 
по кло ном набави за своју приватну збирку коју је 
у де ценијама пре Другог светског рата чувао у по -
ро дичној кући у Смедереву. У ово време то је била 
једина приватна колекција уметничких дела у Сме-
дереву. У годинама по завршетку рата његове збирке 
су биле конфисковане, а први смедеревски музеј у 
чији су састав оне ушле, отворен је управо у родној 
кући овог образованог Смедеревца. 

Колико су важна дела из његове оставштине 
посвећена династији Обреновић толико је заним-
љив и њихов начин набавке који се осим Србије 
везује и за Македонију, Румунију и Словачку.

На основу података из Дневника Милана Јо-
вановића Стојимировића за временски период од 
1936. године до 1941. године,15 сазнајемо да је он по-
сећи вао кћер Анастаса Јовановића, Катарину,16 да 
је у једној антикварници у Букурешту 1936. године 
пропустио да купи слику Јеврема Обреновића са 
Картом Србије у руци, док је пронашао гравире 
кнеза Михаила Обреновића и купио две литографи-
је румунског уметника Карола поп де Сатмарија на 
којима је представљена свечана српска делегација 

код кнеза Милоша Обреновића у Букурешту 1859. 
године. Током 1936. године посетио је двор кнеза 
Михаила Обреновића17 у Иванци код Братиславе 
ко ји је у то време у потпуности чувао меморију ове 
српске династије. Исцрпан извештај о распореду 
про сторија и предметима који су се налазили у 
овом двору публиковао је исте године у листу „Само-
управа”.18 Приликом ове посете од тадашње вла-
снице, грофице Бос-Валдек, рођаке кнегиње Јулије 
Хуњади, добио је на поклон фотографију Анастаса 
Јовановића са представом одржавања народне свет -
ковине испод Таковског грма из 1865. године. Том 
приликом је у двору Иванка имао прилике да види 
Ленбахову графику „Кнез Михаило у фаетону” из 
1845. године, чију је реплику потом нару чио код 
на шег уметника Перише Милића. Од по литичара 
Ђорђа Генчића добио је на поклон фотогра фију кра-
ља Милана Обреновића у кабинету, са краље вим ау-
то графом. Међу делима везаним за династију Обре-
новић из ове оставштине свакако треба издвоји ти 
и графику „На Такову”, Стевана Тодоровића, као и 
литографију Еугена Ладислава Петровића „Пола зак 
кнеза Милана у бој 1876. године”.

Дела из оставштине Милана Јовановића Сто-
ји мировића са представама владара династије Об-
ре новић и њихове владарске идеологије могу се 
групи сати у неколико целина које су у функцији 
сим боличне политике репрезентативне културе вла-
да ра, и то као слике реторичке презентације исто-
ријске истине, политике величајности, владарске 
пропаганде, и идеализовани историјски портрети.

14  Уздарје Милану Јовановићу Стојимировићу, група аутора, Сме-
дерево 2002; С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стоји-
мировића у Уметничком одељењу Музеја у Смедереву, Смедерево, 2010. 

15  М. Ј. Стоимировић, Дневник 1936-1941, Нови Сад, 2000. 
16  М. Ј. Стоимировић, исто, 56.

17  Исто, 61.
18  Исто, 74-75; SEMENDRIA, Кнез Михаилова Иванка, број 178, 

20. септембар 1936, Београд.
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Дела са представама владарске
пропаганде и реторичке презентације 

историјске истине

Званични дворски фотограф румунских влада-
ра, Карол поп де Сатмари, оставио је значајан траг 
у српској визуелној култури програмским делима 
српске владарске пропаганде. Међу најзначајнијим 
делима са оваквом тематиком, а из оставштине Ми-
лана Јовановића Стојимировића су „Студијски црте-
жи српске делегације у Букурешту 1859. године” и 
„Свечано представљање српске делегације” из исте 
године.19 Ако наведемо податак да је први отисак 
ових гравира купила српска краљица Марија Кара-
ђорђевић 1936. управо исте године када их за своје 
приватне колекције набавља и Милан Јовановић Сто-
јимировић, постаје сасвим извесна озбиљност Сто-
јимировићеве колекционарске праксе. Поменимо 
још и то да је Карол поп де Сатмари био сведок 
„Проглашења Србије за краљевину 1882. године” и 
аутор представе „Проглашење пунолетства кнеза 
Ми  лана М. Обреновића”.20 

Овој групи графика припада и рад Винцеца 
Кац лера „Грозно убиство кнеза Михаила у Кошут-
њаку”.21 

Из ове оставштине посебно је значајна лито-
графија мало познатог уметника Еугена Ладислава 
Петровића, који има мали број сачуваних дела, а 
чије је дело „Полазак кнеза Милана у рат против 
Турака 1876. године” стекло велику популарност ме-
ђу српским становништвом.22 

Таковски устанак, подигнут 1815. године, уста-
новљен је потом као званични општенародни пра-
зник, коме је званична политика династије Об ре -
но   вић посвећивала посебну пажњу. Међу пр  вим 
твор цима ове визуелне патриотске иконе, како је 
представљање овог догађаја у српској визуел ној 
кул тури де финисао професор Мирослав Тимо ти-
јевић,23 био је Сте ван Тодоровић. Ова литографија 
настала је по водом обележавања јубилеја педесете 
годиш њи це таковског устанка 1865. године.

Поводом истог јубилеја, са дилемом да ли је 
реч о званичној или полузваничној поруџбини, 
Анастас Јовановић, управник двора кнеза Михаи-
ла Обреновића, снимио је прославу педесетогодиш-
њице устанка у самом Такову, под столетним хра-
стом са сценографским присуством народа у циљу 
реконструкције подизања устанка. Да је ова фо-
то графија несумњиво била значајна за династију 
Обреновић потврђује чињеница да је чувана у дво-
ру кнеза Михаила Обреновића у Иванци код Бра-
тиславе. Први пут ова фотографија је публикова на 
2009. године.24 

Портрети владара:
оригинали и реплике

Портрети владара представљају посебан фено-
мен у артикулацији дворске културе и уопште идео-
лошкој артикулацији личности владара. Портрети 
владара су средство јавне репрезентације његове 
личности. Међу портретима из оставштине Мила-

19  С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стојимиро-
вића у Уметничком одељењу Музеја у Смедереву, 72.

20  Карол Поп Де Сатмари, Бео град, 2004.
21  С. Цветковић, наведено дело, 67.
22  Исто, 71.

23  М. Тимотијевић, Паја Јовановић, Београд, 2009, 129.
24  М. Тимотијевић, „Престоничка урбана меморија и флексибил на 

национална географија: сађење младице Таковског грма у београд ском 
дворском парку”, Наслеђе, X, Београд, 2009; С. Цветковић, исто, 65. 
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на Јовановића Стојимировића чува се десетак пор-
трета владара и владарки династије Обреновић, ма-
ње или више познатих стручној и широј јавности. 
Међу њима је највише литографија и олеографија 
као моћног средства популаризације владара.

Међу најранијим портретима будућег краља 
Милана Обреновића у српској визуелној култури, 
издваја се олеографија Уроша Кнежевића из 1869. 
године, која приказује младог владара у првом пла-
ну и идеализованим пејзажем у позадини. Млад 
владар, својим самоувереним ставом и гестуалнош-
ћу обећава одговорну и успешну владавину.25 Следи 
портрет младе кнегиње Наталије Обреновић у срп-
ском грађанском костиму, који можемо датирати 
у време после 1875. године. Аутор је непознат.26 
Поменимо и популарну литографију кнегиње Љуби-
це Обреновић према слици Уроша Кнежевића,27 и 
Портрет кнеза Милана Обреновића,28 литографију 
непознатог аутора за коју претпостављамо да је ра-
ђена према фотографији. Такође дело непознатог 
аутора је и портрет краља Милана Обреновића у 
бојеном гипсу, који је рађен према познатој фото-
графији краља Милана.29 

Својим значајем несумњиво се издваја Портрет 
краљице Наталије Обреновић, мађарског вајара Ала-
јоша Штробла откупљен од Јована Жујовића.30 Овај 
портрет представља типичан пример идеализованог 
владарског портрета, датираног у временски период 
после 1882. године. 

Такође идеализоване репрезентативне порт ре-
те краљевског пара Александра и Драге Обрено вић 
у летњем двору династије Обреновић у Сме дереву 
насликао је Влахо Буковац 1901. године. Сме де рев-
ски музеј чува олеографије ових портрета које су 
биле изузетно популарне и тражене у време свог 
настанка.31 

Фотографија је имала посебно значајну улогу у 
креирању идентитета владара и доприносу његове 
популаризације. Једна од таквих фотографија која 
потиче из Стојимировићеве оставштине представ-
ља краља Милана Обреновића у кабинету, бечког 
фотографа Луја Цвикла из 1897. године. Њена вред-
ност већа је чињеницом да се испод фотографије 
налази краљев аутограф у коме је записано: „Ко ли 
вера, ко ли невера? С једне стране поборници Кра-
љевице и „племените заблуде” са друге дичне и врле 
Нишлије на подножју Суве планине. Као Обрено-
вић, хвала вам Генчићу што сте међу онима, који 
знају само за Краља, за отаџбину, за Македонију. У 
Бечу 17/29. марта 1897. Милан”. Фотографија је иначе 
опремљена дрвеним рамом украшеним дуборезом 
са краљевским монограмом.32 

Милан Јовановић Стојимировић и сам је до-
приносио популаризацији владара династије Обре-
новић, коjе је иначе изузетно ценио, наручивањем 
њихових портрета, који, нажалост, немају велику 
умет ничку вредност, али их ипак вреди поменути. 
Ме  ђу њима je највреднија копија Ленбахове графи-
ке „Кнез Михаило у фаетону” коју је Периша Ми-
лић извео тридесетих година 20. века.33 Затим се 
нижу Портрет кнеза Михаила Обреновића који је 

25  С. Цветковић, исто, 66.
26  Исто, 79.
27  Исто, 79.
28  Исто, 79.
29  Исто, 128.
30  Исто, 77.

31  Исто, 83.
32  Исто, 74-75.
33  Исто, 109.
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према слици Стевана Тодоровића копирао Борис 
Ша  повалов,34 реплика портрета кнеза Милана II Об-
ре новића непознатог аутора,35 реплика слике Јова на 
Поповића са представом Михаила Обреновића у 
генералској униформи, македонског умет ника Ђор-
ђа Зографског из 1932. године.36 Овде је важно истак-
нути да је Анастас Јовановић урадио литогра фију 
према овом портрету који је потом изгубљен, те 
тако осим у Анастасовој литографији он је сачуван 
једино у реплици Ђорђа Зографског. 

За боље разумевање уметничких дела везаних 
за династију Обреновић из оставштине Милана 
Јовановића Стојимировића важно је напоменути да 
је он написао низ важних текстова о владарима ове 
српске династије.37 

 

Лични предмети владара
династије Обреновић

Међу најстаријима издвајају се машице-упа-
љач за лулу кнеза Милоша Обреновића, као и сви-
лена застава/посмртница ношена на сахрани кнеза 
Милоша Обреновића, затим, марамица кнеза Ми-
хаила Обреновића са везеним кнежевским грбом, 
као и стилски писаћи сто овог владара. Наведени 

предмети изложени су у основној поставци Музеја 
у Смедереву. 

Закључак

Самим постојањем кнежевско/краљевских ви-
но града у Смедереву и летњиковца/виле који ће у 
периоду од 1900. до 1903. године у континуитету 
фун кционисати као летњи двор, Смедерево је пози-
ци они ра но као значајан топос династије Обрено-
вић. Тако ђе, чињеница да је краљева вила у Смеде-
реву, иако при лично реконструисана, у данашње 
време један од ретких „живих” сведока споменичке 
и двор ске културе династије Обреновић, даје по-
себан значај овом споменичком комплексу. С дру-
ге стране, очекивано је интересовање Смедереваца 
за ди настију Обреновић које се најозбиљније испо  -
љило у колекционарској пракси Милана Јовано ви-
ћа Стојимировића. Захваљујући његовој оставшти-
ни ко ју данас чува Музеј у Смедереву сачувана су 
мно га вредна уметничка дела и предмети који су 
при падали владарима ове династије или служили 
њи хо вој популаризацији у актуелном временском 
пе рио ду. 

34  Исто, 104.
35  Исто, 128.
36  Исто, 88.
37  Рукописно одељење Матице српске у Новом Саду, Фонд Ми-

лана Јовановића Стојимировића, инв. бр. М. 13.426-М. 13.431; М. С. 
Јовановић, Краљ Милан и краљица Наталија, Архив САНУ, Београд 
14556/1494; М. С. Јов., „Краљ Милан и царевић Рудолф”, Време, 27. јануар 
1929. Београд; М. С. Јовановић, Један непознат биограф кнеза Михаила, 
Архив САНУ, Београд, 14556/1494; Арсен Михаиловић (псеудоним М. 
С. Јовановића), „Краљица Наталија Обреновић”, Обнова, 26.28. и 29. јул 
1941, Београд; М. С. Јовановић.
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Попис каталошких јединица

Вила династије Обреновић у Смедереву

1. Краљев виноград у Смедереву
Милан Јовановић
Фотографија/позитив
Око 1890.
Одељење посебних фондова
Народне библиотеке Србије, АФ 7

3. Вила династије Обреновић у Смедереву 
„Златни брег”
2008.
Фотографија, фото Љубомир Златановић 

1

2

3

2. Краљев летњиковац у винограду Смедерево
1900.
Разгледница (издање Алексе Ћирића)
Вл. Музеј у Смедереву, Историјско одељење
Збирка разгледница
Инв. бр. 1886/73

4. Тоалетни сто-коафеза
Поклон кнеза Милоша кнегињи Љубици
Прва половина 18. века
Четинарско дрво, фурнир, интарзија
77,5 х 56,5 х 52 цм
Попис број 243
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4

5. Сто за картање 
Око 1860.
77 х 87 х 43 цм 
Попис број 240

5

6

7

6. Сточићи, 2 комада, 
Крај 18. века, рококо, Венеција
Резбарено, полихромно 
Позлаћено и лакирано дрво, H=75,
распон кракова 36 цм
Попис број 249
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9. Тањири
После 1882, Чешка, Брезова
Порцелан, кобалт и позлата са краљевском
круном и геслом „Tempus et meum jus”
Попис број 185

8

7. Сточић за шах
Око 1860, Аустрија
Касни бидермајер
Четинарско дрво са интарзијом
Попис број 239

8. Етажер-сталак за ноте
Крај 19. века
Црно бојено и лакирано дрво,
токарење и резбарење 107,5 х 46 х 39 цм
Попис број 234 

10. Кнегиња Наталија Обреновић
Стеван Тодоровић
Око 1875, уље на платну
Попис број 55

9

10
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11. Светковина устанка књаза Милоша
Анастас Јовановић
(У Топчидеру) 1865, фотографија, 16,3 х 20, 5 цм
Попис број 93

13. Меморијал кнезу Милошу Обреновићу 
Анастас Јовановић
1865, фотографија, 19 х 14,5 цм
Попис број 90

11

12

14. 50. год. Светковина устанка
књаза Милоша у Топчидеру
Анастас Јовановић
1865, фотографија, 15,3 х 21,2 цм
Попис број 92

12. Павиљон за доделу одличја
Анастас Јовановић
1865, фотографија, 17,2 х 15,2 цм
Попис број 91

13

14
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Музеј у Смедереву

Збирка ликовне уметности
XIX век

1. Таковски грм
Анастас Јовановић
1865, фотографија, 15,5 х 20,5 цм
Инв. бр. 134

2. Портрет Милана М. Обреновића IV
Урош Кнежевић
1869, литографија, 58 х 41 цм
Инв. бр. 165

3. Грозно убиство књаза србског
Михаила Обреновића
Винценц Кацлер,
Бакротиск, 54 х 40 цм
Инв. бр. 150

4. Књаз Милан полази на бојно поље
20. јуна 1876. године
Еуген Ладислав Петровић
1877, литографија, 48 х 69 цм
Инв. бр. 7/68

1

2

3
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5. Студијски цртежи српске делегације
у Букурешту
Карол Поп Де Сатмари
1859, литографија, 60 х 40 цм
Инв. бр. 172

4

5

6

6. Торжествено представљање српске
делегације кнезу Милошу Обреновићу
у Букурешту 1859. године
Карол Поп Де Сатмари
1859, литографија, 66,5 х 52 цм
Инв. бр. 173

7
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7. На Такову 1815
Стеван Тодоровић
1865, литографија, 34 х 43 цм
Инв. бр. 155

8. Краљ Милан у кабинету
Луј Цвикл
Беч, око 1897,
Позитив са резбареним дрвеним рамом
и краљевим монограмом у средини горње стране 
рама, 19 х 12,5 цм, са рамом 35,5 х 27,5 цм

улазни инв. бр. 287/66; у доњем делу фотографије 
налази се краљев аутограф који гласи: „Ко ли вера,
ко ли невера? С једне стране поборници 
Краљевице и „племените заблуде” са друге дичне
и врле Нишлије на подножју Суве планине.
Као Обреновић хвала вам Генчићу што сте међу 
онима, који знају само за Краља, за отаџбину,
за Македонију. Милан. У Бечу 17/29 марта 1897.”

9. Краљица Наталија Обреновић
Алајош Штробл фон Липтоујвар
После 1882.
Скулптура/вештачки мермер, 90 х 68 х 40 цм
Инв. бр. 238

8

9
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10. Портрет кнеза Милана IV Обреновића 
Непознати аутор
19. век, литографија, 61 х 47 цм
Инв. бр. 161

11. Кнегиња Љубица
Непознати аутор, према слици Уроша Кнежевића
19. век, литографија, 37 х 29 цм
Инв. бр. 158

12. Портрет кнегиње Наталије Обреновић 
Непознати аутор
19. век, олеографија, 66 х 54 цм
Инв. бр. 162

13. Портрет краљице Драге Обреновић
Влахо Буковац, 1901.
олеографија/платно, 89 х 64 цм
Инв. бр. 164

10

11

12
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14. Портрет краља Александра Обреновића 
Влахо Буковац
1901, олеографија/платно, 89 х 64 цм
Инв. бр. 163

15. Портрет кнеза Михаила III Обреновића 
Ђорђе Дамјанов Зографски
Копија слике Јована Поповића, око 1932.
Уље/платно, 50 х 34 цм
Инв. бр. 37

13

14

15

16
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17 16. Кнез Михаило Обреновић у фаетону
Периша Милић
Око 1930, (копија по Ленбаховој гравири)
30,5 х 48 цм
Инв. бр. 111

17. Кнез Михаило Обреновић
Борис Шаповалов
Уље/платно, 61 х 46 цм
Копија слике Стевана Тодоровића из 1860. године 
Инв. бр. 225

18. Портрет кнеза Милана II Обреновића
као младића
Непознати аутор
Уље/платно, 47 х 29 цм
Инв. бр. 36

19. Краљ Милан
Непознати аутор
Бојени гипс/рељеф, 46 х 32 цм
Инв. бр. 242

18

19
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Збирка примењене уметности

20. Сто
Средина XIX века, необарок, Средња Европа
Дрво/орах и птичји јавор
Технике: фурнирано, дуборез и профилација,
77 х 111 х 76 цм, ИУ-ПУ-83, основана је 
претпоставка да је припадао кнезу Михаилу 
Обреновићу.

20

21

Етнолошка збирка

21. Марамица кнеза Михаила Обреновића
Лан/вежени грб, око 1850
Инв. бр. Е-367

22

22. Машице-упаљач за лулу кнеза
Милоша Обреновића
Слонова кост/дрво, око 1840.
Ул. инв. књига бр. 16/119

23

Историјска збирка

23. Застава/посмртница ношена на сахрани
кнеза Милоша Обреновића



Династија Обреновић у збиркама 
Завичајног музеја у Јагодини

Јасмина Трајков, виши кустос
Душко Грбовић, виши кустос



Завичајни музеј у Јагодини

Завичајни музеј у Јагодини основан је у време 
„музејског бума” 50-тих година двадесетог века на 
територији ондашње Народне Републике Србије, 
као дела Федеративне Народне Републике Југосла -
ви је, као градски (општински) музеј. Данас је нај -
старија музејска установа на територији Поморав-
ског округа која делује, скоро непрекидно, педесет 
седам година.1 Решењем Министарства културе Ре-
публике Србије из 1995. године којим се утврђује 
надлежност музеја према врстама уметничко-исто-
ријских дела и према територији, Завичајни музеј 
добија регионални карактер и има територијалну 
надлежност над територијама Јагодине, Свилајн ца, 
Деспотовца, Рековца.2 Завичајни музеј данас чи не 
пет стручних одељења (Археолошко, Етнолошко, 
Исто ријско, Природњачко и Уметничко) и шест 
по    моћ них служби (Педагошка, Библиотечка, Фо-
тограф ска, Документалистичка, Конзерваторска и 
Оп  ш та). На основу обима прикупљене грађе, ње  ног 

1  Под утицајем елабората Завичајни музеј (1949) и Закона о му-
зејима НР Србије (1951) током 50-тих година 20. века долази до осни-
вања великог броја музеја. Постоји више датума у оптицају као време 
оснивања музеја, а као званични датум оснивања музеја узима се 30. 
септембар 1954. године. „Zavičajni muzej Jagodina-Stalna izložbena po-
stav ka”, ed. Branislav Cvetković, Smiljana Dodić, Jagodina 2001, str. 9-10 
(каталог изложбе); Душко Грбовић, „Из културне историје Јагодине:
Ду шан Вукићевић (1897-1969)”, Корени I, Јагодина 2003, стр. 137-144, 
138-139; Dr Mladenko Kumović, Muzeološko obrazovanje u Finskoj, Češkoj 
Re publici i Srbiji i Crnoj Gori-komparativni pregled, Novi Sad 2004., str. 
86-88; Пет десетљећа посвећености, Педесет година рада Завичајног 
музеја у Јагодини (1954-2004), ed. Бранислав Цветковић, Смиљана До-
дић, Јагодина 2004., стр. 7 (каталог изложбе); Сава Ветнић, „У помен 
пио нирима музеалства”, Нови пут, број 1912, година LX, Јагодина 10. 
но вембар 2004., стр. 9; Владимир Кривошејев, „Његово височанство 
музејски предмет”, Култура-уметност-наука, додатак листа „Полити-
ка”, број 49, година LI, Београд, субота 15. март 2008., стр. 12

2  Мирјана Кљаић, Његован Кљаић, Правни систем заштите кул-
турних добара у Србији, Београд 1996, стр. 155.

зна    чаја и научних и стручних резултата остваре -
них у истраживању историје и културе града и 
Средњег По мо  рав ља, Музеј припада групи значај-
них установа кул ту ре у Републици Србији.3 

3  Музеји и галерије у Савезној Републици Југославији, Београд 1993., 
стр. 76; Културна ризница Србије, ed. Ј. Јанићијевић, Београд 1996., стр. 
328; Милутин Којић, „Завичајни музеј Јагодина”, Енциклопедија српске 
историографије, приредили Сима Ћирковић, Раде Михаљчић, Београд 
1997., стр. 218; Пет десетљећа посвећености, стр. 7.
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су Војном музеју у Београду где се и данас налазе. 
Забележено је да су излагани на првој Недељи му-
зеја одржаној у периоду 3-10. октобар 1954. годи-
не у Светозареву (данашња Јагодина). Због мањка 
финансијских средстава ови предмети нису откуп-
љени за Завичајни музеј који је тада настајао. У до-
кументацији Завичајног музеја налази се и фото гра-
фија ових предмета из 1954. године.5 

На сталној изложбеној поставци налази се, 
ипак, неколико вредних предмета из заоставштине 
кне за Милоја Тодоровића. Ради се о фермену са је-
ле ком и рукавима, ловачкој торби и рогу за барут. 
Предање породице Тодоровић каже да је ове пред-

Династија Обреновић у збиркама 
Завичајног музеја у Јагодини

5  Приликом сређивања и пописа архивске грађе новембра 2011.
г. евидентирана су два документа тј. две понуде за откуп упућене Вој-
ном музеју. Први документ је од 13. септембра 1957.г, а други од 10. 
септембра 1958.г, Сабљу и ашу је Војном музеју понудила на откуп Мил-
ка Тодоровић чији покојни муж Милан је био директни потомак кнеза 
Милоја. Завичајни музеј Јагодина (ЗМЈ), Збирка архивалија, фонд XXII, 
К-21/1, ф. 2, р.1, 2; „Успела изложба музејских предмета у Светозареву”, 
Нови пут бр. 41, година VII, Светозарево 16. октобар 1954, стр. 5; Ми-
рослав Миљушевић, „Запостављене културне установе”, Нови пут бр. 
29, година VIII, Светозарево 23. јул 1955, стр. 5-6, 5 (фотографија пред-
мета са изложбе поводом Недеље музеја, 3-10. октобар 1954.г.); Анђелија 
Радовић, Занатско оружје Балкана XVII-XIX век, каталог изложбе, Вој-
ни музеј, Београд 2002., стр. 83 бр. 122; Нинослав Станојловић, „Кнез 
Ми лоје Тодоровић (1762-1832) и његови потомци”, Корени II, часопис 
за историографију и архивистику, Јагодина 2004., стр. 115-124, 117; 
Љу  бица Здравковић, Бранислав Цветковић, „Кнез Милоје Теодоровић 
и ње гова заоставштина”, Корени II, Јагодина 2004., стр. 125-147, 129-
130 и напомене 11-13, 137 (фотографија). Предмети су излагани и 
на изложби у Завичајном музеју у Јагодини, октобра 2005.г., а која је 
прире ђена поводом 200 година боја на Иванковцу. Б Џаковић, „О боју 
на Иванковцу, Нови пут број 1960, година LXI, Јагодина 26. октобар 
2005, стр. 10; Д. Јовановић, Јагодинска, Ћупријска и Параћинска нахија, 
стр. 211, 219; О недељи музеја видети: Dr M. Kumović, Muzeološko obra-
zovanjе, str. 96-99. 

Током свог делања које се приближава шезде-
сетој години, збирке Музеја у Јагодини су обогаћене 
разно вр сном грађом која нам, пре свега, говори о за-
ним љи вој прошлости Јагодине и овог дела Великог 
По  морав ља. Ту је присутна и грађа која је везана и 
за ди   на  стију Обреновић тј. за кнеза Милоша, краље-
ве Ми   ла  на и Александра.

Територија Јагодине значајна је за династију 
Обре новић од самог почетка владавине ове дина-
стичке куће. Након окончања борби у Другом срп-
ском устанку, у манастиру Јошаница, који се налази 
близу Јагодине, започети су преговори између срп-
ских и турских представника о закључењу мира. 
Међу преговарачима на првом састанку у манасти-
ру Јошаници били су Јован Обреновић, брат кнеза 
Милоша и кнез Милоје Тодоровић из села Црнча 
код Јагодине. Јован Обреновић је био један од ста-
решина устаничких трупа код Јагодине (село Бели-
ца). Из овог манастира кнез Милош је ишао на пре-
говоре са Турцима односно Марашли Али-пашом.4 
У тим дипломатским преговорима кнез Милоје 
То доровић (1762-1832) имао је велику улогу. Био 
је члан делегације која је ишла турском султану 
Мах муду II у Цариград. Том приликом султан га је 
даривао сабљом и ашом (покривач за коња) која је 
била проткана златом. Ови предмети су се све до 
друге половине педесетих година прошлог века чу-
вани у породици Тодоровић. Године 1958. прода ти 

4  Андрија Веселиновић, Радош Љушић, Родослови српских дина-
стија, Нови Сад 2002, стр. 36; Добривоје Јовановић, Јагодинска, Ћуприј-
ска и Параћинска нахија у Првом и Другом српском устанку, Јагодина 
2009, стр. 194-201
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ме те кнезу Милоју (око 1820) даривао кнез Милош 
Обре  новић. Детаљнији опис биће дат у каталошком 
приказу.6

Дана 30. априла 1816. године кнез Милоје је по-
тврђен за кнеза нахије Јагодинске. Његовом наиме-
новању за нахијског кнеза успротивио се прота Са-
ва Величковић, који је био родом из села Сибнице. 
По кратком поступку је ликвидиран. То је утицало 
на кнеза Милоша да подигне цркве-покајнице у 
Јагодини (1818) и Сибници (1823). Црква у Јагоди-
ни посвећена је Св. Арханхелу Михајлу, постоји и 
данас и позната је и под називом „Стара црква”.7

Свакако најзначајнији Јагодинац XIX века је 
Стефан Стевча Михаиловић. Рођен је у Јагодини 
1806. године. Након пропасти Првог српског устан-
ка део живота проводи ван Србије, у коју се враћа 
1816. године. Након неуспелог покушаја огледања у 
терзијском занату опредељује се за марвеног тр гов-
ца. Преломни догађај у његовом животу догодио 
се 1829. године када се оженио Мирјаном, кћерком 
Ђурђије и Јакова Обреновића, полубрата кнеза Ми-
лоша, са којом је имао троје деце: сина Милана и 
кћерке Љубицу и Савку. Од тада почиње његова 
бли става чиновничка и политичка каријера. Био је, 
између осталог: ћумрукџија смедеревски, капе тан 
белички, начелник округа Чачанског, потпред сед-
ник Светоандрејске скупштине, „местозаступник 
Књажески”, командант народне војске и председник 
Министарског савета Књажевине Србије. Био је 
припадник либерала. Имао је велико имање у Бео-

граду и Јагодини. Своју породичну кућу у Београ-
ду завештао је народу српском са жељом да се од 
ње начини музеј. У тој згради је 7. септембра 1904. 
године отворен Етнографски музеј.8 Занимљиво је 
поменути да је на месту где се налазила Стевчина 
кућа у Јагодини, 1935. године подигнут Соколски 
дом. Крајем 70-тих година прошлог века у зграду 
Со колског дома се смешта Завичајни музеј у којој 
се и данас налази.9 

Кум Стевче Михаиловића био је угледни ја-
го дински адвокат Стеван Маленовић (1830/1833-
1917). О свом животу оставио је мемоарску забе-
лешку. Маленовић је у два маха одликован Ор де ном 
Таковског крста. Године 1898. орден трећег реда ли-
чно му је уручио краљ Александар I Об ре  но  вић. Го-
дине 1901. одликован је Орденом дру гог ре да. Овај 
орден је 1994. године као поклон доспео у Збир ку 
знамења Историјског одељења Завичајног му зеја.10 

Многи просветни радници оставили су трага 
у историји Јагодине. Међу њима се налази и Бого-
љуб Тирић (1854-1927). Своју педагошку делат ност 
започео је у Јагодини да би је наставио у Нишу, 
Београду, Прокупљу, Алексинцу. Године 1893. бо-

6  ЗМЈ, Збирка предмета, инв. бр. 336, 361, 362, Збирка оружја и 
вој не опреме 19 и 20. век, инв. бр. 224; Zavičajni muzej Jagodina, Stalna 
izložbena postavka, B. Cvetković, S. Dodić, str. 26, sl. 54-55; Љ. Здравковић, 
Б. Цветковић, Кнез Милоје Теодоровић, стр. 129 и напомена 9; Пет де-
сетлећа посвећености, стр. 25, бр. 45.

7  Сава Ветнић, Приче из старе Јагодине, Јагодина, 2010, стр. 37-59.

8  А. Веселиновић, Р. Љушић, Родослови, стр. 37; Нинослав Ста-
нојловић, „Тестамент Стефана-Стевче Михајловића”, Корени I, Јаго дина 
2003., стр. 155-168, 155-156, 159.

9  Саво Ветнић, Соколско друштво у Јагодини, Светозарево 1991, 
стр. 13-15; Zavičajni muzej Jagodina, Stalna izložbena postavka, B. Cvetković, 
S. Dodić, str. 11-12; Бранислав Цветковић, „Између приватног и јавног: 
Стевча Михаиловић”, Зборник Матице српске за ликовне уметности 
39, Нови Сад 2011., 145-165 (у штампи).

10  ЗМЈ, Збирка знамења, инв. бр. 351, 352; Др Бранко Перуничић, 
Град Светозарево 1806-1915, Београд 1975., стр. 1794-1806; Zavičajni 
muzej Jagodina, Stalna izložbena postavka, B. Cvetković, S. Dodić, sl. 59; 
Пет десетлећа посвећености, стр. 34, бр. 79; Душко Грбовић, „Стеван 
Маленовић-носилац ордена Таковског крста II степена”, Зборник радо-
ва Музеја рудничко-таковског краја Горњи Милановац 3-4, Горњи Ми-
лановац 2006, стр. 115-124.
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рави у манастиру Хиландару где пописује манас-
тирску библиотеку. Том приликом је из књига ис-
трг нуо неколико фрагмената и понео их са собом. 
Ови фрагменти се данас налазе у Завичајном музеју. 
Дана 22. фебруара 1894. године краљ Александар I 
Обреновић потписао је орденску Повељу11 којом је 
тада професор Нишке гимназије Богољуб Тирић 
одликован Орденом Св. Саве четвртог реда. Потом-
ци Богољуба Тирића даривали су орденску Повељу 
и орден Завичајном музеју 1971. године.12 

Током 1893. године десила су се два значајна 
до гађаја у Краљевини Србији. Дана 1. априла мало-
летни Александар Обреновић је уз помоћ војске 
извршио државни удар. Александар се прогласио 
пунолетним отпустивши намеснике и либералску 
владу. Мандат за формирање нове владе поверио 
је свом васпитачу и представнику „умерених” ра-
дикала др Лазару Докићу. Дан пре Ускрса, 8. апри ла, 
дошло је до јаког земљотреса. Епицентар потреса 

био је на простору између Ресаве и Велике Мораве. 
Најјачи интезитет земљотрес је имао на подручју 
Свилајнца, док је нешто мањи био на подручју Ја-
године. Било је материјалне штете и људских жр  та-
ва. Помоћ није изостала. Трусно подручје у По  мо -
рављу почетком маја посетио je нови краљ Србије. 
Једно од места које је посетио била је и Јагоди на. 
Овај податак је веома занимљив, јер су кнез Ми-
лош Обреновић и краљ Милан избегавали по сете 
Јагодини из разноразних разлога. Поводом по сете 
краља Александра штампан је у штампарији Стра-
ши мира Гемовића плакат-објава са програмом по-
сете и упутством грађанству како да се понаша да 
би посета протекла у најбољем реду.13 

Године 1823. у Јагодини је основан нахијски 
(окружни) суд. Окружни суд је постојао до 1891. 
године када је пресељен у Ћуприју да би поново био 
враћен у Јагодину 1933. године. Уставом из 1838. 
године установљене су три врсте судова у Србији. 
Први је био Примирителни (Мировни) суд који се 
формирао од локалних старешина по селима. Дру-
ги суд, по степену, био је окружни суд, а трећи је 
био апелациони суд. Законом о устројству општи-
на и општинских власти од 24. марта 1866. године 
при мирителни судови се претварају у општинске 
судове. Међу значајне судије у Јагодини, у другој 

11  Ранко Мандић указује на велику терминолошку грешку у фа-
леристици тј. на употребу термина Указ за нешто што то није – орден ску 
Повељу, објашњавајући шта ови термини заиста значе. Ranko Mandić, 
„Ukaz i povelja”, Orden 7, Faleristički časopis Srpskog numizmatičkog dru-
štva, Beograd 2007., str. 7.

12  ЗМЈ, Збирка знамења, инв. бр. 360; ЗМЈ, Збирка архивалија, 
фонд XXII K-11-13 (орденска Повеља-инв. бр. 682); Бранислав Цветко-
вић, „Фрагменти српских средњовековних рукописа из Хиландара”, То-
ко ви 16-17, година IV, Јагодина јануар-фебруар 1994., стр. 28; Исти, „Ти-
ри ћеви Хиландарски одломци из збирке Завичајног музеја у Јагодини”, 
Архео  графски прилози, 16, Београд 1994, стр. 91-140; Исти, „Руски 
фраг   мент Димитријевски 42 из библиотеке Руске Академије наука у 
Санкт Петербургу”, Археографски прилози 17, Београд 1995., стр. 71-
98; Zavičajni muzej Jagodina, Stalna izložbena postavka, B. Cvetković, S. 
Dodić, sl. 56, 57; Duško Grbović, „Odlikovanja iz Zbirke Zavičajnog muzeja 
u Jagodini (do 1941)”, Orden 2, Specijalno izdanje numizmatičkog časopisa 
Dinar, Beograd 2002., str. 54-57, 54, 56; Хиландарски рукописни одломци 
из Збирке Завичајног музеја у Јагодини, каталог приредио Бранислав 
Цветковић, Јагодина 2002., стр. 8 и напомене 7-9, стр. 9; R. Mandić, Ukaz 
i povelja, str. 7.

13  ЗМЈ, Збирка плаката, инв. бр. 683; Новчану помоћ Љубице Ј. 
Ђ. Авакумовић примили су из Јагодине, Јелена Митровић и Андреја 
Божиновић. Српска застава, бр. 140, Београд 7. јул 1893.г.; Исто, бр. 
161, Београд 1. август 1893.г.; Историја српског народа, књ. VI-1, Бео-
град 1994.2, стр. 109; Никодије Трујић, „Краљ Александар на тру сном 
подручју”, Нови пут, број 1354, година L, Јагодина 24. август 1994., стр. 
8; Драгутин Никчевић, „Плакат и летак-значај, обрада и смештај”, Го-
дишњак НБС (1960), стр. 153-162; Хелмут Радемахер, „Пла кат као извор 
за историју”, Зборник Историјског музеја Србије 15-16, Бео град 1979., 
стр. 131-141; Саво Андрић, Сто година историјског пла ка  та 1840-1940, 
Београд 1988; www.serbianmeteo.com&smf/index/.php?topic=2141.50
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по ловини 19. века, убраја се и Миленко Тимић 
(око 1820–1892). Родом је био из левачког села Ве-
ли  ка Кру шевица. Службовао је по разним судови-
ма Кне  жевине/Краљевине Србије у периоду 1847-
1888. године. На сталној служби у Окружном су  ду 
у Јаго дини био је од 25. фебруара 1859. до 23. де-
цем  бра 1888. године. Био је активан и у Црвеном 
крсту где је постављен за потпредседника Месног 
подод бора Црвеног крста у Јагодини, формираног 
у децембру 1877. године. За активности у Црвеном 
крсту у време српско-турских ратова 1876-1878, 
кнез Ми лан га је 25. маја 1878. године одликовао 
орденом Таковског крста петог реда. Као члана 
ја годин ског суда, краљ Милан га је 1887. године 
одли  ковао орденом Таковског крста четвртог реда 
о чему нам сведочи орденска Повеља потписана 
од стране српског краља. Био је ожењен Љубицом, 
уну ком Милете Радојковића, истакнуте личности 
у Ср бији у периоду 1815-1842. године. Био је вођа 
познате Милетине буне из 1835. године и заузимао 
је значајна места у државној управи. Милета Радој-
ковић је био један од најбогатијих људи у Срби ји. 
Миленко и Љубица Тимић имали су, према из во-
рима, шесторо деце (три сина и три кћерке). Син 
Драгутин наставио је очевим стопама и био је прав-
ник и судија, док је кћерка Милева-Мица била суп-
руга познатог радничког трибуна Видосава Треп-
чанина.14  

На територији Јагодине дошло је до зачетка 
модерне српске индустрије. У периоду 1846-1852. 
године радила је стаклара коју је отворио Аврам 
Петронијевић, један од најзначајнијих људи тог до-
ба. Стаклара обнавља рад 1879. године, а године 
1882. долази у посед јагодинског трговца Нац ка Јан-
ковића. Фабрика је производила све врсте шупљег 
стакла. Међу производима било је и оних који се 
могу везати за династију Обреновић. Значајно је 
споменути чашицу, од безбојног стакла, на којој се 
налази српски краљевски грб. Настала је у периоду 
1882-1890. године. Чашица је путем откупа доспела 
у музеј.15

Долазак на престо Александра I Обреновића 
(1889-1903) утицао је да се израђују предмети са ње-
говим ликом. У збирци порцелана се налази криг ла 
за пиво са ликом последњег владара из ди на сти је 
Обреновић. У фондове Завичајног музеја до  шла је 
путем откупа.16

14  ЗМЈ, Збирка архивалија, фонд XVIII, К-1, ф.4, р.1, K 1-1 (пове-
ља о одликовању-инв. бр. 684), К-3, ф. 1, р. 1,3,9,11,13,14,16,18,22; Б. 
Пе руничић, Град Светозарево, стр. 915; Јагодина кроз векове 1399/1999, 
Јагодина 1999, стр. 1-8, 5; Мр Добривоје Јовановић, „Јагодинска, Ћуп-
ријска и Параћинска нахија у Првом српском устанку”, Корени II, Ја-
година 2004., стр. 7-113, 100; Саво Ветнић, мр Добривоје Јовановић, 
Нинослав Станојловић, Јасмина Грујић, 130 година Црвеног крста 
Јагодине (1876-2006), Јагодина 2006., стр. 25, 27; Раде Милосављевић, 
Јагодински биографски лексикон, Јагодина 2006., стр. 155-156, 181-182, 

187-188; Зоран Марковић, „Примирителни судови у Поморавском окру-
гу”, Корени V, Јагодина 2007., стр. 55-59, 55-58; Исти, „Оснивање Маги-
страта у Јагодини и његов рад до 1839. године”, Корени VI, Јагодина 
2008., стр. 17-22, 18-19.

15  ЗМЈ, Збирка стакла, инв. бр. 773; Мира Бојкић, Стакларе у 
Јагодини, 150 година стакларства у Србији-Стакларе у Јагодини, Зави-
чајни музеј Јагодина, 25/26. новембар 1996.-15. април 1997, Јагодина 
1997 (каталог изложбе), стр. 8-9, 16 (фотографија), 17 (каталошки 
опис). О грбу видети: Милић Милићевић, Грб Србије-развој кроз исто-
рију, Београд 1995, стр. 88-94; Драгомир М. Ацовић, Хералдика и Срби, 
Београд 2008, стр. 578, 582, 585-588.

16  ЗМЈ, „Збирка порцелана”, инв. бр. 779; Историја српског народа, 
VI-1, стр. 92-94, 109-134; Андрија Веселиновић-Радош Љушић, Српске ди -
настије, Нови Сад-Београд 2001, стр. 140-141; Исти, Родослови, стр. 41.
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Попис каталошких јединица

Скраћенице:

ЗМЈ – Завичајни музеј Јагодина
ЦКУ – Централна књига уласка
инв. бр. – инвентарни број
кат. бр. – каталошки број 
l – дужина
s – ширина
h – висина
R – пречник
MO IV – Милан Обреновић IV (1854–1901),

кнез и краљ Србије
G.A.S. – Георг Адам Шајд (1838–1921),
  бечки медаљер
М. Лешјанин – Милојко Лешјанин (1830–1896),

генерал српске војске, Канцелар
Краљевских ордена
(15. I 1894 – 17. VII 1896)

Чед. Мијатовић – Чедомиљ Мијатовић (1842–1932),
политичар, историчар,
Канцелар Краљевских ордена
(21. II 1887 – 10. IV 1889)

1. Лични предмети
кнеза Милоја Тодоровића

а) Фермен
инв. бр. 361 
Збирка: предмета
Димензије: s-леђа 43 цм;
предњи део-22 цм; l-50 цм
Опис: Мушка горња одећа без рукава са поди-

гнутим оковратником. Ивицама оковратника и це-
лом дужином теку позлаћени гајтани. Дуж средњег 
дела оковратника и целом дужином иза гајта на 
израђен је вез у виду флоралног орнамента. Вез је 
површински извезен позлаћеним нитима. Фермен 
је од црвеног свиленог сомота са белом платне ном 
по ставом.

Фермен чини комплет са јелеком на коме су на-
шивени широко везени рукави.

Датирање: Прва половина 19. века.
Стање: Делимично је оштећен леђни део.

а)
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б) Јелек са рукавима
инв. бр. 362
Збирка: предмета
Димензије: s-рукава 32 цм; l-јелека 36 цм;
l-рукава 62 цм; h-јелека 23,5 цм 
Опис: Јелек, горњи краћи део мушке одеће, от-

во рен је целом дужином, украшен са обе стране 
крупнијим низом дугмади (по 12 комада) превуче -
ним позлаћеним нитима у чијем су центру зрна ко-
рала.

Ивицама теку низови златних гајтана, у пред-
њем доњем левом крају направљена је већа петља. 
Цела површина јелека је покривена нашивеним зла-
тним гајтанима и орнаментима стилизоване лозе.

Јелек је од црвеног свиленог сомота, без поставе 
везен преко картона.

Целину са јелеком чине дупли и широки ру-
кави, без поставе, везени преко картона. Рукави су 
нашивени на раменом делу јелека, са унутрашње 
стране отворени су целом дужином, украшени по 
целој површини низовима златних гајтана упреде-
них свиленим концем, који се преплићу у виду 
вијуга у спиралном низу арабескне биљне вреже 
спирално компоноване. Средњи доњи део рукава 
кра си геометријска лозица компонована у виду 
троугла. Рукави од тамно црвеног сомота.

Датирање: Прва половина 19. века.
Стање: Јелек и рукави су одлично очувани.

в) Ловачка торба
инв. бр. 336
ЦКУ 591
Збирка: предмета
Димензије: l-31 цм; s-23 цм; l-каиша 104 цм

Опис: Торба је од јеленске коже са аплицира-
ним делом од чекиња са оивиченим спиралним 

укра сним штепаним мотивима. Торба је на преклоп 
са одвојеном преградом. Каиш дуг.

Датирање: Прва половина 19. века.
Стање: Добро очувана. Каиш покидан.

г) Барутни рог
инв. бр. 224
Збирка: Оружје и војна опрема 19. и 20. века
Димензија: l-25 цм
Опис: Рог је црне боје са две металне алке. Са 

за  твореним дном.
Датирање: Потиче из прве половине 19. века.
Стање: Врх оштећен. 
Сви предмети су изложени на сталној излож-

беној поставци.
Историјат: Предање породице Тодоровић гово-

ри да је предмете кнезу Милоју Т(е)одоровићу по-
клонио кнез Милош Обреновић око 1820. године. 
Кнез Милоје је рођен у селу Црнчу код Јагодине 
1762. године. Током Кочине крајине био је каплар. У 
време Првог и Другог српског устанка кнез и војво-
да. Био је члан прве депутације која је ишла у Цари-
град августа 1815. године и која је постигла договор 

в)
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о примирју са султаном Махмудом II. Постаје кнез 
Јагодинске нахије 1816. године. Заузимао је разне 
значајне дужности: председник Београдског народ-
ног суда, председник Општенародног суда у Крагу-
јев цу, члан јагодинског магистрата, совјетник Срп-
ске народне канцеларије. Умро је 1832. године. По 
личној жељи сахрањен је у порти манастира Јоша -
нице код Јагодине.

Начин набавке: Предмете је Завичајном музеју 
поклонила Милка Тодоровић, супруга Милана А. 
То доровића који је био директни потомак кнеза 
Милоја.

г)

2. Орден Таковског крста II реда

Инв. бр. 351, 352
ЦКУ 3837/94
Збирка: Знамења

а) Кутија
Димензије: l-24,5 цм, s-10 цм; h-5 цм
Орденски знак и звезда налазе се у црвеној, пра-

воугаоној кутији на чијем поклопцу се налази ћи-
рилични натпис назива ордена и римским бројем 
означен степен: ТАКОВСКИ II. На предњем де лу 
има две резе и две ушице помоћу којих се отвара 
од но сно затвара. Релативно добро очувана.

а)
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б) Орденски знак
Инв.бр. 351
Димензије: s- 4,3 цм; h-7 цм
Опис: Орденски знак чини бели емајлирани крст 

малтешког типа укомпонован са Светоандрејским 
крстом, уоквирен ловоровим венцем са кнежевском 
круном у надвишењу.

Аверс: У црвеном медаљону је крунисани кне-
жев ски монограм владара: МО IV. У плавој траци 
око медаљона је црквенословенским језиком испи-
сана девиза ордена: „За веру, књаза и отечество”.

Реверс: У црвеном медаљону налази се круни-
сани грб Кнежевине Србије.

Трака је правоугаоног облика која се сужава на 
крајевима у троугао где су (са обе стране) трачице 
којима се везивао орден око врата. Трака је широка 
5,1 цм. По средини траке налази се црвена боја (за у -
зима највећу ширину-3,1 цм), а са стране се нала зе 
бела и плава боја (идући према ивицама − шири не по 
5 мм на обе стране тј. укупно по 1 цм на обе стране). 
Орденски знак се носио на траци око врата. 

Радионица: Рад бечке медаљерске радионице 
Георга Адама Шајда.

Материјал: сребро, позлаћено сребро, поли-
хромни емајл

Датирање: 1901. година
Стање: Доста добро очуван. Услед вишегоди-

шњег излагања дошло је до потамнелости одличја.

в) Звезда ордена
Инв. бр. 352
Димензије: R-8,1 цм
Опис: Звезда ордена је осмокрака. На позлаће-

ној основи налази се аверс ордена-бели емајлирани 
крст малтешког типа укомпонован са Светоандреј-
ским крстом, уоквирен ловоровим венцем који се 
у доњем делу везује у машну. У црвеном медаљону 
је крунисани монограм владара: МО IV. У плавој 
тра  ци око медаљона црквенословенским језиком 
ис пи   сана је орденска девиза: „За веру, књаза и оте-
чество”.

б)

в)
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На реверсној страни утиснути су иницијали: 
G-A-S. Има иглу на копчање на којој је исписано: 
G.A.Schied Wien. Поред натписа налазе се два жи га 
(државни жигови Аустроугарске за ознаку квали-
тета племенитог метала и дозволе извоза). Носила 
се на десној страни прсију. 

Радионица: Рад бечке медаљерске радионице 
Георга Адама Шајда.

Материјал: сребро, позлаћено сребро, поли-
хромни емајл

Датирање: 1901. година
Стање: Доста добро очувана. Звезда је потам не-

ла, вероватно услед вишегодишњег излагања.
Орден је изложен на сталној изложбеној по-

ставци.
Историјат: Орден је 1901. године додељен Сте-

вану Маленовићу (1830/1833-1917), угледном јаго-
дин ском адвокату. Орден III реда краљ Александар 
Обреновић уручио му је 1898. године. Маленовић 

в)

радну каријеру је започео 1850. године као учитељ 
првог разреда основне школе. Потом је службовао 
на разним дужностима у судовима у Пожаревцу, 
Јагодини, Београду, Крушевцу и Крагујевцу. Године 
1861. напустио је државну службу. Године 1863. 
полагао је адвокатски испит и био постављен за 
јавног правозаступника. Од тада се махом бавио 
адвокатуром. Био је на служби у Министарству 
гра ђевина, Касационом суду, а пензионисан је са 
дужности контролора Железничке дирекције 1902. 
године. Био је ожењен Перком Стојковић, братани-
цом Миленка Стојковића, познатог војводе из Пр-
вог српског устанка. Венчани кум Стевана Малено-
вића био је Стефан Стевча Михаиловић (1806-1888), 
најистакнутији Јагодинац у српској историји XIX ве-
ка. У браку са Перком имао је десеторо деце.

Начин набавке: Орден се налазио у поседу Сте-
вановог унука Божидара Арамбашића, лекара, ина-
че сина Стеванове кћерке Даринке. Орден је 1994. 
године Завичајном музеју поклонила Божидарова 
супруга Олга Арамбашић. Орден је доспео у посед 
музеја залагањем историчара Нинослава Станојло-
вића и виспреношћу историчара уметности Брани-
слава Цветковића. 
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3. Повеља о одликовању
Богољуба Тирића
орденом Светог Савe IV реда

Инв. бр. 682
ЦКУ 66/71
Збирка: Архивалија
Предмет: Повеља о одликовању орденом Светог 

Саве IV реда
Димензије: l-42,2 цм; s-27,5 цм
Опис: Повеља је дволисни жућкасти папир. 

Текст указа се налази на првој страни. У горњем 
де лу се налази грб Краљевине Србије из доба дина-
стије Обре новић. На левој страни − по средини, сти-
лизовани цртеж ордена Светог Саве. Испод грба 
текст повеље који је штампан и писан ћирилицом. 

Испод текста суви печат пречника 5,2 цм. У 
сре дини кружног поља дат је орденски знак. У гор-
њем делу кружно, ћирилицом исписанo: „КРАЉЕВ-
СКО СРПСКИ ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ.” Доле, по-
лукружно, црквенословенским језиком је испи сана 
де виза ордена: : „трудомъ цвоимъ въса приобрѣте”.

Лево од печата ћирилицом и руком исписано у 
шест редова:

− број указа: N 99 
− датум : 22. фебруара 1894. год. – у Београду.
− Канцелар Краљевских ордена-ђенeрал М. Ле-

ш јанин (својеручни потпис).
На десној страни од сувог печата налази се љу-

бичастим мастилом исписан потпис „Александар” 
(сво јеручни потпис краља Александра Обренови-
ћа).

Повељу је издала Канцеларија Краљевских ор-
дена, Београд 1894. године.

Материјал: папир
Датирање: 1894. г.

Стање: Доста добро је очувана. Услед дугог ста-
јања на сталној изложбеној поставци, испрљала се 
што захтева њену конзерваторску обраду.

Историјат: Повељу о одликовању је добио проф. 
Богољуб Тирић (Јагодина, 1854 − Јагодина, 1927). 
Жи вотни век је провео као просветни радник. Го-
дине 1877. помиње се на месту учитеља у основ ној 
школи у Јагодини. У школској 1881/2. години про-
фе сор је српског језика и историје српског народа у 
јагодинској Нижој гимназији. Пре 1893. године по-
став љен је за професора гимназије у Нишу. Године 
1893. боравио је у манастиру Хиландару где попи-
су  је ма настирску библиотеку. Указом од 8. априла 
1894. постављен је за управника Велике учитељске 
шко  ле у Нишу. Ова школа је 1898. измештена у Јаго  -
дину. Био је краљев посланик у Народној скуп шти-
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ни (1897–1900). Био је професор српског језика у 
Другој београдској гимназији (1898–1903). Године 
1898. именован је за надзорника основних школа 
у Срезу Левачком, а кандидован је и за надзорника 
Учи тељ ске школе и Више женске школе. Био је ван-
ред ни члан просветног савета. Пензионисан 1904. 
Реакти виран је 1910. на место професора и дирек -
тора При ватне гимназије у Прокупљу. Посто ји по-
датак да је радио у Учитељској школи у Алексин цу.

Начин набавке: Орденску Повељу је музеју, за -
једно са орденом, Завичајном музеју поклонила по-
родица Тирић 1971. године.

4. Орден Светог Саве IV реда додељен
професору Богољубу Тирићу

Инв. бр. 360
ЦКУ 66/71
Збирка: Знамења
Предмет: Орден Светог Саве IV реда
Димензије: s-4,2 цм; h-6,6 цм
Опис: Малтешки крст од позлаћеног сребра, 

између кракова крста су краљевски грбови са емај -

лираним штитовима. У надвишењу се налази по-
злаћена краљевска круна која је са крстом пове зана 
стилизованим цветом крина. 

Аверс: У белом овалном медаљону је лик Све-
тог Саве у црвеном сакосу са плавим омофором, 
са митром на глави, подигнутом десном руком и 
у левој држи епископски штап (штаку) украшен 
плавом траком. У плавом прстену око медаљона на-
лази се црквенословенским језиком исписана деви-
за ордена: „трудомъ цвоимъ въса приобрѣте”.

Реверс: Нема медаљона у средини. Или је изва-
ђен или је испао.

Има алку на којој је исписана, латиницом, си-
гнатура: G-A-S (са реверсне стране). Има плаво-
белу троугаону траку која је доста испрљана. 

Орден се носио на десној страни прсију.
Радионица: Рад бечке медаљерске радионице 

Георга Адама Шајда
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Материјал: сребро, позлаћено сребро, поли-
хромни емајл.

Датирање: Крај 19. века (око 1894).
Стање: Налази се у добром стању.
Орден је изложен на сталној изложбеној по-

ставци.
Историјат: Орден је добио проф. Богољуб Ти-

рић (Јагодина, 1854; Јагодина, 1927). 

5. Објава о доласку краља
Александра I Обреновића
у Јагодину од 3. маја 1893. године

Инв. бр. 683
Збирка: Плаката
Предмет: Објава о доласку краља Александра I 

Обреновића у Јагодину
Димензије: s-26,8 цм; l-38,2 цм
Опис: Објава о доласку краља Александра I 

Обреновића у Јагодину. Дат је програм посете. Ис-
под програма дата је наредба грађанству шта се све 
треба учинити да посета прође у реду.

Објава носи датум 3. мај 1893. Издата од стране 
Општинског суда.

Објава је штампана ћирилицом на жућкастој 
хартији.

Штампана је у штампарији Страшимира Гемо-
вића-Јагодина (назив штампарије је при дну са леве 
стране).

Радионица: Штампарија Страшимира Гемови-
ћа, Јагодина.

Материјал: папир
Датирање: 1893.
Стање: Плакат је каширан и доста добро очуван. 

Ивице делимично оштећене.
Историјат: Дана 8. априла 1893. године Краље-

вину Ср бију погодио је јак земљотрес. Епицентар 
потреса био је на простору између Ресаве и Вели-
ке Мораве. Магнитуда потреса била је 5.9 степени 
Рихтерове скале. Земљотрес је имао интезитет од 8 
сте пени Меркалијеве скале у Свилајнцу, Суботици, 
Тро по њу, Медвеђи, Гладној, Великом Поповићу, Гра-
бовцу и Седлару док је 7 степени поменуте ска ле 
измерено у Јагодини, Влашкој, Лапову, Бобови, Ора-
шју, Ве ликој Плани, Жабарима. Било је матери јалне 

Начин набавке: Орден је заједно са орденском 
Повељом Завичајном музеју поклонила породица 
Тирић 1971. године.
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штете и пет људских жртава. Помоћ унесре ћенима 
није изостала. Трусно подручје у Поморављу, по-
чет ком маја посетио је краљ Александар I Обрено-
вић, који је 1. априла те исте 1893. године извршио 
држав ни удар и узео краљевску власт у своје руке. 
Једно од места које је посетио била је и Јагодина. 
Овај по   датак је интересантан, јер су кнез Милош 
Обреновић и краљ Милан избегавали посете Јаго-
дини из разноразних разлога. Поводом посете кра-
ља Алек   сандар штампан је у штампарији Страши-
мира Ге  мо вића плакат-објава са програмом посете 
и упут ством грађанству како да се понаша да би по-
сета про текла у најбољем реду.

Начин набавке: без података.

6. Повеља о одликовању
Миленка Тимића орденом
Таковског крста IV реда

Инв. бр. 684
Збирка: Архивалија
Предмет: Повеља о одликовању орденом Таков-

ског крста IV реда
Димензије: s-29,3 цм; l-42,8 цм
Опис: Горе у средини налази се грб Краљеви не 

Србије. Испод полувенац од храстове и ловорове 
гране. Испод, по средини и више удесно текст по-
веље који се састоји из штампаних и руком испи-
саних делова. Основни текст указа завршава се пот-
пи сом „Милан” (својеручни потпис краља Мила на 
Обреновића). 
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На левој страни стилизовани цртеж орденског 
знака ордена Таковског крста. Испод цртежа, доле, 
суви печат у облику орденског знака пречника 5,2 
цм. У оквиру печата, горе полукружно-ћирилички 
натпис: „КРАЉЕВСКО СРПСКИ ОРДЕН ТАКОВ-
СКОГ КРСТА”, а доле полукружно, девиза орде на 
исписана црквенословенским језиком: „За веру, 
књаза и отечество”. Десно од сувог печата ћири ли-
цом штампано и исписано у шест редова:

– No 11
– 22. фебруара 1887. год.-у Београду.
– Канцелар краљев. ордена, -Министар финан-

сије-Чед. Мијатовић.
У дну стране ћирилицом одштампано: „КР.-

СРП. ДРЖ. ШТАМПАРИЈА У БЕОГРАДУ.”
Радионица: Краљевско-српска државна штам-

парија у Београду
Материјал: папир
Датирање: 1887.
Стање: у доста добром стању.
Историјат: Орденска Повеља је додељена углед-

ном јагодинском судији Миленку Тимићу (Велика 
Крушевица, 1816-Јагодина, 1892) који је био родом 
из Левча. У судовима Кнежевине/Краљевине Срби-
је службовао је од 1847 до1888. године Био је од 1859 
до 1887. године, за стално, на служби у Окру ж ном 
суду у Јагодини. Био је потпредседник под од бора 
Друштва Црвеног крста у Јагодини. За актив ности 
у Црвеном крсту у време српско-тур ских ра това 
1876–1878. године, кнез Милан га је 1878. го дине 
одликовао орденом Таковског крста V реда. Био 
је ожењен Љубицом, унуком Милете Радојковића, 
јед ним од најзначајних људи са ових простора у вре-
ме прве владавине кнеза Милоша, који је био вођа 
познате Милетине буне из 1835. године. Миленко и 
Љубица Тимић су имали шесторо деце (три сина и 
три кћерке). Син Драгутин био је правник и судија. 

Кћерка Милева-Мица, била је удата за истакнутог 
борца за радничка права Видосава Трепчанина.

Начин набавке: Без података.

7. Чашица

ЗМЈ инв. бр. 733 
Збирка: стакла
Назив предмета: Чашица
Димензије: h 8,5, R обода 2,8, R стопe 3,5 цм 
Опис: Конусна чаша техником дувања у калупу 

начињена од безбојног стакла, на краткој нози са 
прстенастим проширењем на врху и кружној стопи. 
Украс у виду српског краљевског грба, рађен матш-
лифом. 

Радионица: Српска фабрика стакла Нацка Јан-
ко вића, Јагодина 



283

Материјал и техника: стакло; дувано у калупу, 
матшлиф

Датирање: 1882-1890.
Стање предмета: Добро очувано.
Историјат: Чаша је била у поседу трговачке по-

родице Марковић из Јагодине.
Начин набавке: Откуп од Милете Марковића 

из Јагодине 1986. године.

8. Кригла за пиво

ЗМЈ инв. бр. 779 
Збирка: порцелана
Назив предмета: Кригла
Димензије: h 22, s 9,8 цм 
Опис: Кригла за пиво цилиндричног облика, 

са дршком и металним звонастим поклопцем, за -

премине пола литра. На кригли се, насупрот дрш-
ке, налази лик краља Алекандра Обреновића изве-
ден у више боја испод кога је ћирилични натпис 
„Краљ Александар I”. Метални поклопац украшен 
је декоративним рељефним фризом у виду флорал-
ног орнамента, на чијој се предњој страни, изнад 
краљевог лика, налазе два сучељена грифона између 
којих је штит.

Радионица: Непозната радионица. 
Материјал и техника: порцелан, алпака; више-

бојни украс сликан емајлним бојама
Датирање: последња деценија 19. века 
Стање предмета: Добро очуван 
Начин набавке: Откуп од Илије Вукићевића из 

Јагодине 1991. године.
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Обреновићи у Историјској збирци
Народног музеја Краљево

Драган Драшковић, музејски саветник
Мирјана Савић, виши кустос



Народни музеј Краљево

Народни музеј у Краљеву основан је 1. маја 1950, 
као завичајни музеј, комплексног типа, смештен у 
Конаку кнеза Васе, под називом Градски музеј Ран-
ковићева. Музеј, 1953. мења назив у Народни му зеј 
Ранковићева, а од 1955. носи данашњи назив – На-
родни музеј Краљево.

Прва деценија рада протекла је у настојању да 
се прикупи што више музејског материјала и да се 
приређивањем изложби грађанима што сликовити-
је прикаже прошлост града. У новембру 1965. от во-
рена је Галерија фресака са богатом збирком ко  пи ја 
српског фреско-сликарства. Примањем стручних 
ка д рова и стварањем и богаћењем музејских збир-
ки, формирана су одељења: археолошко, етноло-
ш ко, историјско, конзерваторско, педагошко-про-
па гандно, одељење историје уметности, одељење 
до   ку  ментације, билиотека и одељење општих по-
слова. На род ни музеј Краљево своју делатност вр-
ши на те  ри торији три општине – Краљево, Рашка 
и Вр њач ка Ба ња.

Због недостатка простора, 1985. одлуком град-
ских власти, зграда Основне школе „Четврти кра ље-
вачки батаљон” уступљена је Музеју. За адапта цију 
и реконструкцију овог импозантног здања са грађе-
ног 1873, требало је доста времена и новца. У при-
земље нове зграде чија је адаптација започета 1993, 
Музеј је усељен 1995, након чега је настављено са 
даљим неопходним грађевинским радовима. У ин-
тервалу од 2002. до 2005, довршена је адаптација 
зграде и добијено је 1.270 м2 простора у четири 
нивоа. У мају 2008, уследила је круна грађевинских 
и музеолошких активности – модерна стална по-
ставка. Исте године, Музејско друштво Србије до-
делило је краљевачком музеју за успешан рад награ-
ду „Михаило Валтровић”.

Од осамдесетих година прошлог века Музеј ра-
звија све богатију издавачку делатност и организује 

научне скупове и округле столове, негујући са радњу 
са сродним установама културе и научним ин сти-
туцијама. У репрезентативном галеријском про  сто-
ру, поред бројних изложби, организују се кон  цер-
ти, предавања, едукативне радионице и промо  ције 
стручних књига и часописа. 



287

Народни музеј Краљево велику пажњу покла  ња 
истраживању документације и прикупљању пред-
мета који се односе на период владавине дина  стије 
Обреновић. Од ослобођења Карановца 1815. годи не 
од турског ропства у Другом српском устан ку под 
вођством кнеза Милоша Обреновића, до уби ства 
кра ља Александра Обреновића и краљице Драге 
1903, Карановац (од 1882. Краљево) је имао доста 
до дирних тачака и лепих успомена са владарима 
из династије Обреновић. Прикупљени предмети, 
фо то графије и документа на најбољи начин чувају 
успомене на период када је Краљево добило први 
урба ни стички план, ново име, прву средњу школу и 
значај но место у обновљеном чину миропомазања 
српских краљева у манастиру Жича и документују 
многе усмено сачуване приче о боравку владара у 
Краље ву и њиховим сусретима са Краљевчанима.

Кнез Милош Обреновић

У време кнеза Милоша Обреновића, Карановац 
је добио цркву Свете Тројице, Господар Васин конак 
и нову локацију насеља са планским уређењем. 

На месту на коме је, по наређењу Милоша Обре-
новића 1816. убијен Карађорђев војвода Милић Ра-
довић, нешто касније подигнута je црква. Грађење 
цркве посвећене Силаску Светог Духа трајало је од 
13. јула 1823. године до 14. августа 1824. „Са 7000 гро-

ша, кое је његова светлост милостивејшиј госпо дар 
и кнез наш Милош Теодоровић Обреновић по клони-
ти благоволео сазидана је црква ова свјато соше-
стив је духа Троичин дан.”1 Црква Силаска светог 
Ду ха била је прва грађевина у Карановцу сазида на 
од тврдог материјала. 

Господар Василије Поповић, кнез Пожешке на-
хије, брат од ујака кнегиње Љубице, са припремама 
за зидање конака у Карановцу отпочео је 1830. За-
траживши одобрење 8. маја 1830. обратио се из 
Карановца кнезу Милошу: „Светлости Ваше про-
сим отеческо с благословом одобреније ако је време 
да овде почнем од ово готове јапије мало куће у ва-
шем здрављу градити.”2 Градња конака завршена је 
1831. године.

Кнез Милош Обреновић, као покретач и нало-
годавац измештања многих вароши и насеља на 
здравије и удобније локације, омогућио је 1832. 
урба ни развој Карановца. Лаза Зубан предводио је 
комисију која је ударила основе урбаном развоју По-
жеге и Карановца, док је према казивањима стари-
јих људи, идеју за кружне тргове дао кнез Милош, 

Обреновићи у Историјској збирци
Народног музеја Краљево

1  Бранко Перуничић, Чачак и Горњи Милановац 1815 – 1865, 
Чачак, 1968, 284.

2  Архив Србије, Књажеска канцеларија, XXIII  430, Писмо кнеза 
Васе Поповића кнезу Милошу Обреновићу, Карановац, 8. мај 1830; Ради-
воје Бојовић, „Господар Васин конак у Краљеву”, Рудо Поље Карановац 
Краљево научни скуп, Краљево, 2000, 321.
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који је затражио тепсију песка и ту уцртао кружни 
трг.3

Почетком тридесетих година XIX века кнез Ми-
лош дозволио је премештај магистрата Суда Ча чан-
ског у Карановац што је условило пораст админи-
стративног значаја вароши. 

Краљ Милан Обреновић 

После проглашења Кнежевине Србије у наслед-
ну Краљевину Србију 22. фебруара 1882, Каранов-
чани су своју радост због повратка Србије на стару 
славу Немањића, преточили у позив Краљу Милану 
да у Манастиру Жича буде миропомазан, истичући 
да су већ започели припреме за ову свечаност.4 Због 
политичких прилика у Србији и афера које су га 
угрожавале, краљ Милан се одлучио на вишеднев-
но путовање кроз Србију. Иако краљ Милан није 
крунисан и миропомазан у манастиру Жича, током 
његовог боравка у Карановцу варош добија ново 
име – Краљево, прву средњу школу – Ратарску шко-
лу, обнову Манастира Жича, прву фабрику пољо -
привредних справа и изградњу пута Краљево – Ра-
шка. 

15. април 1882.
Краљ Милан је из Чачка стигао у Карановац 

где је „дочекан неизбројним народом уз топовске 
пуцњеве и звуке звона, обасут цвећем”.5 Након што 

је посетио Карановачку цркву где се помолио, сме-
ш тен је у среску кућу, која је била опремљена за ње-
гов стан. У среској кући „примио је подворење грађа-
на карановачких предвођених честитим кметом 
Јованом Новаковићем, официрског кора, депутације 
народног среза карановачког, црногорског, гружанског 
и ивањичког и вароши Крагујевца”.6 Приликом при-
јема депутације Карановчана, предвођених кметом 
Јованом Новаковићем, обећао је отварање Ратарске 
школе, за коју је већ постојала школска зграда, по-
дигнута 1873. године. Читавог дана и ноћи грађани 
су прослављали краљев долазак, песмом и игром.7 

16. април 1882.
Краљ Милан је у рано јутро напустио Кара но -

вац, упутивши се у манастир Студеница, „до чеки  ван 
свуда многобројним депутацијама и одуше вљеним 
усклицима”.8 До Прогорелице је ишао ко лима, а 
остатак пута до Студенице коњима. У тек сту у Срп-
ким новинама посвећеном краљевом путо вању, 
вр  ло поетично су описани Ибар, Ибарска кли сура 
и Маглич, а посебно је истакнуто да краљ корача 
„ста  рим Краљевим путем, који се сада под вла дом 
Ње говом наново гради и пресеца, који је тако до бар 
да му у Србији нити има, нити је икада било рав-
на и за који народ ових крајева благосиља Краља, и 
једно из захвалности, а друго из дивљења вештач кој 
изради, овај пут наново зове Краљевим путем”...9 

3  Бранко Максимовић, Урбанизам у Србији: Оснивање и рекон-
струк ција вароши у 19. веку, Београд, 1962, 179.

4  Љубодраг П. Ристић, „Краљеви у Краљеву”, Рудо По ље Кара-
новац Краљево научни скуп, Краљево, 2000, 236. (У даљем тексту: Љубо-
драг П. Ристић, Краљеви у Краљеву...)

5  Исто, 237.

6  Српске новине, бр. 99, год.L, 5. мај 1882. 
7  Новине Видело и Српске новине редовно су читаоцима доноси -

ле врло дескриптивне и садржајне извештаје о краљевом путовању.
8  Српске новине, бр, 86, год. L, 18. април 1882;
9  Српске новине, бр. 99, год. L, 5. мај, 1882.
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18. април 1882.
Након посете Манастиру Студеници, краљ Ми-

лан се истим путем вратио у Карановац, где је сти-
гао у вечерњим сатима.10 

19. април 1882.
Примивши захтев Карановчана за промену 

имена места, Краљ Милан је услишио њихову мол-
бу. На полеђини акта својом руком исписао је реше-
ње: 

„Примајући са највећим задовољством молбу 
Карановчана да име Карановац другим заменим, на-
ре ђујемо, да се у спомен нашег доласка у Њихову ва-
рош Карановац убудуће назива Краљево.” 

           У Краљеву 19 априла 1882. год.
           Милан с Р.

Грађани су били веома задовољни краљевим 
решењем и одабраним именом. Већина становника 
изашла је на улицу да поздрави Краља Милана, који 
се грађанима обратио речима: 

„Молба коју Ми је поднело представништво 
ове вароши да јој ново име наденем, у Мојим је очима 
ја сан и светао доказ, да Карановчани задахнути 
чистим родољубљем, хоће да избришу и последњи 
траг оног тешког стања, под којим су они, а са њи-
ма и српски народ, толико векова патили и мучили 
се. Ја се молби Мојих милих Карановчана одазивам 
са не мањом љубављу према њима, са не мањим 
родољубљем према отаџбини својој.

Ваш Краљ, драга браћо, а сада кум ваше варо ши, 
од свег срца жели, да ова нова свеза између ње  га и вас 
буде за вас знамење што већег, што по сто  јанијег, 
што чвршћег напредовања, а то напре  до  вање по-

стигнућете несумњено, гајећи од сад као и до сад у 
вашим срцима осећаје љубави према Кра љу и отаџ-
бини, одликујући се духом реда и зако ни тости.

Ваш Краљ, Ваш кум, баш за то и хоће да вашу 
будућност стави под окриље оне значајне народне 
тековине, која је земљи придобила нов углед, нову 
славу. Ваш Краљ, Ваш кум, баш за то хоће да Вас 
пр ве и најближе старој седмовратој Жичи поздра ви 
данас именом које вам приличи, именом које одго ва-
ра данашњим земаљским околностима, именом кра-
љевског града: Краљево”.11

Поподне је краљ Милан посетио Манастир Жи-
чу. Под утиском полусрушеног здања, наредио је да 
се изврше истраживања и откопавања ради обно ве 
манастира. По повратку у Краљево дочекан је вр ло 
свечано, што су новине детаљно описале. Уве  че је 
приређена бакљада. У име свих грађана, Кра ља је 
поздравио Михаило Чебинац, члан општин ског 
суда, на шта је Краљ одговорио беседом, која је 
„слу шао  це просто пленила”. Потом је приређен 
ватромет, а град и околна брда били су читаву ноћ 
освет ље ни, док су улице биле пуне народа који је 
чита ву ноћ сла вио, уз песму и коло.

20. април 1882.
Краљ Милан је у раним јутарњим сатима напу-

стио Краљево, упутивши се у Трстеник.12 

У Карановцу је 1873. саграђена велика двоспрат-
на зграда од тврдог материјала, „после здања Ве-
ли ке школе у Београду највеће школско здање у 

10  Исто.

11  Архив Србије, Указ краља Милана о промени назива варошице 
Карановца у Краљево, 19. април 1882; Зборник закона и уредаба у Кра-
ље вини Србији, књ. 37, Београд, 1882, 76; Видело, бр. 72, год. III, 5. мај 
1882, 630. 

12  Српске новине, бр, 99, год. L, 5. мај 1882. 
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Србији”. Преписка између представника Општине 
карановачке и Министарства просвете кнежевине 
Србије око оснивања средње школе почела је још 
1857.13 Молба за отварање школе услишена је тек 
1882, након што је 14. фебруара 1882. усвојен Закон 
о нижим школама за пољску привреду. Краљ Милан 
је 29. јуна 1882. донео Указ који је у Краљеву устано-
вио Школу за ратарство:

Ми
Милан Први

по милости божијој и вољи народној 
Краљ Србије 

На предлог Нашег министра финанције, а по 
саслушању министарског савета, а на основу чл. 2 
закона о нижим школама за пољску привреду, решили 
смо и решавамо: Установљава се у вароши Краљеву 
школа за ратарство. Наш министар финанције не-
ка овај указ изврши. 29. јуна 1882. год. у Београду
Министар финанције            М.П.          Милан, с.р.
Чед. Мијатовић, с.р. 

Три дана касније, краљ Милан је поставио на 
место управника школе др Ђорђа Радића, професо-
ра земљоделско – шумарске школе у Пожаревцу.14 

Краљ Александар Обреновић 

Први пут у Краљеву
Краљ Милан се 22. фебруара 1889. повукао са 

престола, уступивши га тринаестогодишњем сину 
Александру, с тим да до његовог пунолетства држа-
вом руководе намесници Јован Ристић, генерал Јо-

ван Белимарковић и генерал Коста Протић. У циљу 
јачања угледа младог краља и нових политичара на 
челу државе, одлучено је да се у оквиру обележа-
вања јубилеја 500 година од Косовске битке, орга-
ни зује миропомазање младог краља Александра 
Обреновића. Организациони одбор је у мају 1889. 
објавио програм, у коме је стајало да главна прослава 
треба да се одржи у Крушевцу 15. јуна, а да краљ 
Александар пет дана касније буде миропомазан у 
манастиру Жича.15 Дешавања која су уследила била 
су у складу са програмом. Након што је млади краљ 
присуствовао бдењу у Лазаревој цркви у Крушевцу, 
положио темељац за споменик Косовским јунацима 
и посетио манастир Љубостињу, где је приређен 
помен на гробу Царице Милице, свратио је у Врњце 
где је провео неколико сати, обишавши цркву, 
бањске изворе и кућу намесника генерала Јована 
Белимарковића. У Краљево се упутио 18. јуна 1889, 
у поподневним сатима.. 

18. јуна 1889.
На граници Крушевачког и Чачанског округа 

краља Александра су дочекали начелници Округа 
чачанског и Среза краљевског, месни и главни при-
ређивачки одбор и многобројни народ, који су све 
до уласка у Краљево, краља поздрављали ускли-
цима „Живео!”. Куће, путеви и мостови били су 
оки ћени, дуж улица стајали су војници, а улазак 
кра ља Александра у град пропратили су топовски 
пуц њеви. Стигавши у Краљево, краљ је прво оби-
шао цркву, у којој га је дочекао митрополит са Са-
бо ром и бројним свештенством, а поздравио га је 
краљевачки свештеник, Милан Станић. Краља је 
испред цркве, беседом поздравио један ученик осно-
вне школе, након чега је краљ Александар отпеша -13  Радомир Ристић, Вера Филиповић, Школство у Карановцу,  Ру-

до Поље Карановац Краљево нау ч ни скуп, Краљево, 2000, 191.
14  100 година Пољопривредне школе у Краљеву 1882 – 1982, Кра-

љево, 1983, 28-29. 15  Љубодраг П. Ристић, Краљеви у Краљеву..., 239.
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чио до оближње Ратарске школе, праћен радо сним 
по здравима многобројног народа, који је при сти гао 
из ра зличитих крајева Србије. Испред зграде Ра -
тарске школе, где је био припремљен стан за уваже-
ног госта, краља је поздравио председ ник општине. 
Читаве ноћи Краљево је било осветљено.16

19. јун 1889. 
У Краљеву је, према извештајима новинара, 

би ло преко 20.000 гостију. Краљ Александар је до 
подне примао бројне депутације које су пристигле 
да присуствују свечаном и државном акту светог 
миропомазања краља. Том приликом је краљ свим 
изасланицима и представницима општина и сре-
зова преко Главног Приређивачког одбора доделио 
„споменице косовске”. Највећу пажњу јавно  сти при-
вукло је присуство руског посланика Персијанија, 
који је дошао као нарочити изасланик и пред став-
ник кума, руског цара Александра III. Долазак Пер-
сијанија био је пропраћен оглашавањем звона, пран-
гија и топова, ангажовањем гарде и коњаника, као 
и одговарајућим почастима. Увече је уприличено 
бдење у манастиру Жича.17 

20. јун 1889.
Краља Александра миропомазао је митропо-

лит Михаило, иначе политички противник краља 
Милана, у присуству руског посланика Персијанија, 
краљевских намесника, министара српске Владе и 
краљеве свите. У манастир Жичу могло се ући само 
са улазницом, док је у порти и око манастирског 
комлекса стајала непрегледна маса народа. На благо-

дарењу је испаљена 101 топовска салва, а сваком то-
повском оглашавању претходио је „кокинке пу шке, 
својим громким звуком.”18 

Ручак је био спремљен у краљевом стану и у 
епископском парку под вењацима за неколико хиља-
да особа, али за све госте у једанпут није могуће до-
бавити прибор за овај свечани ручак. На првом колу 
овог обеда било је више патриотских здравица: од 
краљевских намесника, председника министарског 
савета, председника Главног Приређивачког одбора 
и других. Увече је краљ давао свечану вечеру у почаст 
представника руског цара. После овог великог народ-
ног ручка до у вече било је народно весеље са разним 
играма, свиркама и патриотским песмама. Увече је 
била варош осветљена. На обалама Ибра – овог срп-
ског Тибра, Сене, Темзе и Неве, поред вароши и по 
свим околним висовима били су разни ватроме ти, 
па чак и по Столовима на највишим планин ским 
вртовима биле су огромне ватре, да су се ват ре ко-
лико се могло прегледати с планине на плани ну преко 
поља седмовратне Жиче, вароши и вода, Мораве и 
Ибра, таласала као какво бурно, неукро тиво море. 

Те вечери носила је бакљаду огромна маса на-
ро да уз пратњу разних певачких дружина са њихо-
вим заставама, које су дружине својом милозвучном 
гром ком песмом из стотине грла проламале – по-
тре сале ваздух на овој необичној, ванредној, до сада 
у Србији невиђеној оваквој ноћној светлости. Музи-
ка, такође, проламала је тишину онда када би се 
певачи одмарали. 

Ова седмодневна општасвечана радост и весе-
ље укупног српског народа, која се торжественно 
на најсвечани начин имала звршити 20. јуна после 
по д  не, продужавала се у Краљеву пред краљевим 
станом до пола ноћи, а и у свим местима у слобод-16  Сава Дечанац, Владалац и народ: крунисање и миропомазање 

владаоца, дужности његове и народне, Београд, 1897, 211. (У даљем тек-
сту: Сава Дечанац, Владалац и народ...)

17  Исто, 212. 18  Српске новине, бр. 136, год. LVI, 20. јун 1889.  Исто, 215.
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ној Шумадији те вечери је било осветљење и опште 
свечано народно весеље.19 

21. јун 1889.
Свештенство манастира Студеница дочекало 

је краља Александра врло свечано, уз присуство 
бројног народа из свих околних планинских места.

22. јун 1889.
Истим путем и по истом распореду краљ се 

вра тио из манастира (Студеница) у Краљево и 
сти гао је у 5 часова до подне, где је опет свечано био 
дочекан од грађана; а на Јаноку за један час иза Кра-
љева изишло је много грађанство да га причека. И 
те вечери било је осветљење у Краљеву.

 
23. јун 1889.
Изјутра у 9 часова краљ се кренуо за Чачак.20

Други пут у Краљеву
Одлука краља Александра Обреновића да се 

венча са Драгом Машин 23. јула 1900, наишла је 
на опште неодобравање. Након бурних дешавања 
током пролећа 1901, доношења Октроисаног уста-
ва, узнемирујућих вести о непостојећој краљичиној 
труд ноћи и политичких проблема у земљи који су 
уследили, Краљ Александар и краљица Драга су се 
крајем лета упутили на путовање по Србији. Нови-
не су детаљно извештавале о њиховом путовању.

29. август 1901.
Краљевски пар је у преподневним сатима сти-

гао у Краљево. Уз пуцњаву из прангија, код коњич ке 

касарне (на месту данашње зграде „Леснина”) поз-
дравио их је председник општине, Стеван Луковић. 
Краљица и краљ су пешице отишли до цркве где 
су присуствовали благодарењу. Пред Ратарском 
шко лом где Њихова Величанства коначе, била је по-
стројена почасна чета са музиком Краљеве гарде 
на челу. Ту је краљевске супружнике дочекао офи-
цир ски кор, Мијоковић, управник ратарске школе, 
који је поднео Њиховим величамствима хлеб и со 
и чланице женског друштва које предадоше Њеном 
Ве личанству диван велики букет цвећа. У вече у 7 
и по часова била је величанствена бакљада, којом 
је приликом (Стеван) Луковић, општински председ-
ник поздравио добродошлицом Краља и Краљицу као 
госте Краљевчана. Краљ је заблагодарио на лепом 
дочеку. За време ручка којем је присуствовало три-
десетак Краљевчана, испред Ратарске школе певало 
се, играло се коло. Организована је и бакљада.21 

30. август 1901. 
Ујутру, око 8 часова, краљ Александар и краљи-

ца Драга, које су испратили бројни мештани Кра ље-
ва и околине, упутили су се у Манастир Студеница. 
Током путовања заустављали су се у Прогорелици, 
Лопатници, Богутовцу и у Ушћу где су ручали, да би 
у поподневним сатима стигли у Студеницу.22 

31. август 1901.
Краљ Александар и краљица Драга приложи-

ли су 500 динара Студеници, што је представљало 
велику материјалну помоћ манастиру.23 

19  Исто, 217-218.
20  Љубодраг  П. Ристић, Краљеви у Краљеву..., 241; Српске новине, 

бр, 136, год. бр. LXI, 2.ј ул 1889, 630.

21  Српске новине, бр. 192, год. L XVIII, 31. август 1901.
22  Српске новине, бр. 193, год. L XVIII, 1. септембар 1901.
23  Радомир Ристић, „Посетиоци и приложници Манастиру Сту-

деници 1887–1916”, Наша прошлост, 9, Краљево, 157.
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1. септембар 1901.
Враћајући се из Студенице у Краљево, кра-

љев ски пар свратио је у Ушће и Лопатницу, свуда 
наи лазећи на свечан пријем. Од центра вароши 
до Чи буковца сакупио се велики број Kраљевчана 
да дочекају краљицу и краља, поздрављајући их 
ускли  цима: „Живели”! Све улице су биле искићене 
тро бој кама и зеленилом и подигнуте су четири 
три  јум фалне капије са натписима Добро дошли и 
сре ћан пут. Након што се одморио од пута, краљ 
Алек сан дар је примао чиновнике, угледне грађане 
Жич ког среза и депутацију крушевачког округа, 
предво ђену сенатором Дреновцем. Увече су краљ 
и краљица отишли на банкет у хотелу „Париз”, где 
се окупило 140 особа. Краљевском пару наздравио 
је Милен тије Божовић, жички посланик, на шта је 
краљ Александар прикладним говором захвалио. 
На кон вечере, краљ и краљица су разговарали са 
при  сутнима до пред поноћ, када су напустили бан-
кет и отишли на спавање.

2. септембар 1901.
Краљ Александар и краљица Драга ујутру су 

посетили Жичу, а потом отпутовали у Чачак.24 

Краљевчани и Обреновићи

Судбина династије Обреновић била је врло 
блиско испреплетена са Краљевом и Краљевчани-
ма. Генерал Јован Белимарковић, војни министар, 
заступник министра грађевина и намесник младог 
краља Александра, који је имао кућу у Врњцима код 
Краљева, убрзао је доношење одобрења за изград-
њу зграде у којој се данас налази краљевачки му -

зеј. Драгутин Димитријевић Апис, вођа завереника 
у Мај ском преврату 1903, отпочео је школовање у 
Кра љеву. 

На основу биографија три личности из Краље -
ва може се сагледати дубина и далекосежност ути-
цаја политичких ставова присталица и противни ка 
Обреновића: Михаила Чебинца, наводног про тив-
ника династије Обреновића, Стефана Луковића, 
при  сталице Обреновића и Милана Новаковић, ко-
ји се залагао за законито решење завереничког пи-
тања, тражећи праведно суђење завереницима који 
су учествовали у Мајском преврату 1903.

Чебинчева афера

Михаило Чебинац, рођен 1854. у близини Но-
вог Пазара, представља једну од значајних лично-
сти политичког живота и индустријског развоја 
Ка рановаца, односно Краљева. Први забележен ди-
рек тан контакт Чебинца са Обреновићима десио се 
у априлу 1882, када је у својству представника свих 
грађана, као члан Општинског суда, поздравио кра -
ља Милана након доношења решења о проме ни 
име на града. Чебинац је познавао Драгу, супру гу 
инже њера Светозара Машина, који је руково дио 
изградњом пута Краљево – Рашка. Сачувана је при-
ча да су Михаило Чебинац и Драга Машин у том 
периоду имали близак однос, који је прелазио гра-
нице пријатељства.25 

С обзиром да је био рудар, успешан каменоре-
зац и способан предузимач, указом краља Милана 
1887. године добио је право искључиве производ ње 
мермерних плоча у Чачанском округу, у траја њу од 

24  Српске новине, бр. 195, год. L XVIII, 3. септембар 1901.
25  Драгољуб Обрадовић Кондис, Старо Краљево, Краљево, 2007, 

24-28.
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10 година, што је условило да Михаило Че бинац 
постане један од првих краљевачких индустри ја-
лаца. Исте године радио је споменик под Таков ским 
грмом, у знак сећања на кнеза Милоша. На основу 
скице инжењера Јозефа Манока, за 6000 ди на ра, из-
радио је пет метара висок четворострани обелиск 
од црвеног полираног мермера, постављен на ше-
стоугаоно подножје и ограђен са шест стубо ва.26 
Међу Чебинчевим сачуваним радовима нала зи се 
и степениште на згради Ратарске школе (да нашња 
зграда Музеја), од мермера из мајдана Дуча ловићи 
у Драгачеву. Поред успешног бављења каме но ре-
зачким послом, Чебинац је 1892. у Краљеву подигао 
парни млин за просту мељаву, а 1896. отворио је 
Фабрику за израду земљаних фарби. Био је при пад-
ник Радикалне странке, што је у једном тренутку 
угрозило његов положај. Наиме, последњих годи-
на XIX века владавина Обреновића попримила је 
одлике апсолутизма и нетрпељивости према гра-
ђанским слободама и неистомишљеницима, наро-
чито члановима Радикалне странке. Млади краљ 
Александар је након државног удара у априлу 1893. 
дозволио формирање владе са виђеним радика ли-
ма. Међутим, незадовољан због страначких сукоба, 
у јануару 1894, позвао је краља Милана да се врати у 
земљу, због чега су радикали поднели оставку владе 
и прешли у опозицију. 

Ипак, утицај Радикалне странке у народу и да-
ље је био велики. То је владајуће структуре навело 
да у пролеће 1894. исконструишу заверу, познату 
као Чебинчева афера, која је за циљ имала слабљење 
странке радикала. Михаило Чебинац је ухапшен на 
железничкој станици у Београду 5. маја 1894, када 
је наводно кренуо у Босну код Петра Мркоњића 

(краља Петра Карађорђевића). Приликом хапше-
ња код њега су пронађене белешке, писмо упућено 
Петру Мркоњићу, као и нотес са убележеним бро-
јевима, за које су посумњали да су шифроване по-
руке.27 Хапшење Чебинца послужило је као изго вор 
за хапшење дела руководства радикалне странке, 
под отужбом да су радикали у Београду и унутра-
шњости учесници завере чији је циљ промена ре жи-
ма. Иако није било довољно доказа на суду, Ми хаило 
Чебинац је након саслушања осуђен на две године 
затвора и послат на одржавање казне у затвор За-
бела, у Пожаревцу. У листу Одбрана из 1895. годи-
не, сачуван је текст о животу затвореника у затвору 
За бела, где се помиње да је управник затвора био 
врло попустљив према Чебинцу, који је сматран 
„аген том режима”. По изласку из затвора, Чеби нац 
је наставио да се бави предузетништвом. Умро је 12. 
марта 1941. у Краљеву, где је и сахрањен.28 

Стефан М. Луковић

Рођен у Карановцу 23. новембра 1856, од оца 
Милосава, трговца и мајке Милице. Бавио се трго-
вином. Био је члан Управног одбора Акционарске 
штедионице у Краљеву 1889. Сачувани су подаци 
да је Луковић био председник Суда општине Кра-
љевске 1895, 1899, 1900. и 1901.29 Као изразити при-

26  Феликс Каниц, Србија земља и становништво од римског доба 
до краја 19. века, књ. I, Београд, 1985, 480.

27  Касније се испоставило се да су такозване шифре биле мере 
за погођени споменик оцу и мајци официра Радомира Путника. Сло-
бодан Јовановић, Влада Александра Обреновића, књ. 2, Београд, 1990, 
268 – 273.

28  Град Краљево, Матична књига умрлих 1940/1941, стр. 8, бр. 
751/4.

29  Драган Драшковић, „Ко је на портрету Јована Сарића”, Повеља, 
1/2002, Краљево, 2002, 107. (У даљем тексту: Драган Драшковић, Ко је 
на портрету Јована Сарића...)
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сталица династије Обреновића, 1901. у Краљеву 
организовао је изузетно свечан дочек краља Алек-
сандра и краљице Драге.30 Исте године, делом и 
Луковићевим заузимањем, донет је Регулациони 
план Краљева, чиме су заокружени и остварени 
на пори планске изградње Краљева, започети још 
1832, за време кнеза Милоша. Породица Стефана 
Луко вића била је врло угледна и имућна. Стефано-
ва супруга Драгиња имала је дојиље и слушкиње, а 
сачува на је прича да су Стефан и Драгиња отворили 
први бал у Краљеву. Тешко подневши убиство кра-
ља и кра љице 1903, Луковић напушта кућу и имање 
у Краљеву и сели се у Београд, код сина Крсте, вла-
сника фабрике-ливнице.31 Преминуо је деценију ка-
сније, а сахрањен је на Ташмајдану. Луковићева че-
тири сина, Радомир, Драгутин, Бранко и Милорад, 
као и зет Милић Миленковић, супруг његове ћерке 
Лепосаве, погинули су у Првом светском рату.32 

Милан Ј. Новаковић

Рођен у Карановцу 1871, од оца Јована, уваже-
ног трговца и председника суда Општине и мајке 
Круне. Милан Новаковић се после Мајског превра-
та 1903, као Ђенералштабни капетан вратио из Па-

ри за, отпочевши да ради на томе да се лише чино-
ва официри који су највише компромитовани око 
за вере, корупције и преторијанства у војсци. Тим 
поводом саставио је Проглас српском официрском 
кору, 27. јула 1903, у Нишком гарнизону. Издајом 
је брзо откривен и 25. августа 1903. ухапшен са 25 
официра и као вођа осуђен на две године затвора. 
Захваљујући својој сјајној одбрани, која је трајала 
два дана, након издржавања казне Новаковић је 
наставио борбу против завереника и њиховог на-
чи на рада, основавши 1905. „Друштво за законско 
решење завереничког питања”. Купио је штампа ри-
ју и покренуо дневни, опозициони лист За отаџ-
бину, који је у врло кратком року постао најра-
спро стањенији лист у Србији. Лист је имао доста 
противника, посебно међу сарадницима и уче-
сницима Мајског преврата, због чега је 23. августа 
1905. угашен, а штампарија заплењена. 

Новаковић је из личних средстава купио но ву 
штампарију и поново покренуо лист 1. марта 1907, 
са промењеним поднасловом Слободоуман ван пар-
тијски лист.33 Међутим, 20 дана касније поново 
је ухапшен и осуђен на месец дана затвора. Због 
немогућности да се легалним средствима обрачуна 
са Новаковићем, београдска полиција је затвори ла 
његову штампарију 16. агуста 1907, уз лажну оп ту ж-
бу да је украо матрице. Поново је ухапшен 25. авгу-
ста 1907, без навођења разлога хапшења, затворен 
у подруму и кињен, без могућности одбране. Из 
та ко нељудских услова, Новаковић је 16. септембра 
1907, заједно са Максимом, собним другом, ушао 
у „апсанџијску собу”, где су се дочепали оружја. 
Почели су пуцати кроз прозор у зид, да би пред 
целим Београдом протествовали због безакоња ко-

30  Српске новине, бр. 192, год. L XVIII, 31. август 1901.
31  Крста Луковић је, након што је изучио машин-браварски занат 

у Берлину, отворио фабрику – ливницу у Београду, у Цетињској улици, 
„Крста Луковић Николић Милошевић”. С обзиром да у Краљеву нема  
писаних података о Стефану Луковићу после 1903, већина сазнања за-
снована је на казивањима његовог праунука, Миливоја Луковића из 
Београда. Драган Драшковић, Ко је на портрету Јована Сарића..., 108.

32  Луковићев унук, Лепосавин и Милићев син, Радмило Бата Ми-
ленковић, био је голман краљевачког фудбалског клуба, уредник Сло-
бодне речи у време Милана Стојадиновића и главни цензор у Недићевој 
влади за време окупације. Након ослобођења пребегао је у Француску, 
а затим у Аргентину. Исто.

33  Јеремија Д. Митровић, Грађа за историју и библиографију срп-
ске периодике до 1920. године, Београд, 1984, 39.
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је је над њима вршено. Жандари нису допустили 
Милановом брату, Љуби Новаковићу, нити бра-
нио цима, да покушају да га убеде да престане са 
пу цањем, већ су почели да пуцају у врата и прозор 
со бе, у којој су били Милан Новаковић и Максим, 
што је довело до смрти оба затвореника.34 

 

Улице и тргови са називима Обреновића:

1. Улица Кнеза Милоша – данас се исто зове. 
2. Улица Кнегиње Љубице – данас Улица Хероја 

Маричића.
3. Улица Јевремова – данас Улица Рада Вилоти-

јевића.
4. Улица Кнез Михаилова – данас Улица Тана-

ска Рајића.
5. Улица Краља Милана – Лењинова улица – да-

нас Омладинска улица.
6. Трг Краљице Наталије – Трг војске Југосла-

вије – данас Трг Петра Ослободиоца. 

Попис каталошких јединица

Кнез Милош Обреновић

1. Милош Ве лики
Verlag Karl Franki
Семлин, око 1900.
Дописна карта, 13,8 х 9 цм
Инв. бр. И- 1458. 

2. L’ Illustration journal universel
Париз, 19. фе б руар 1859.
Три ликовне графике Милоша Обрено вића
Инв. бр. И-1709. 

34  Александар Тодоровић, Живот и рад Милана Ј. Новаковића, 
Београд, 1907.

1

2
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3. Српска депутација у Царигра ду 11. марта 1860. 
у чијем саставу су били прота Јо ван Павловић, 
Цветко Рајевић, министар спољ них по сло ва Мили-
воје Јовановић, члан Државног са ве та, Јован Ри-
стић, начелник Министарства унутра ш -њих дела 
и Милан Петронијевић, заступник српски у Цари-
граду.
Фотографија, папир, 15,5 х 19,0 цм
Инв. бр. И- 1739

4. Разгледница – Кра љево
Аврам Ћирић Ердоглија, око 1909.
Композитна (Школа, хотел Париз, Црква Пр восте-
пени суд, Краљ Миланова улица и у медаљо  ну пор-
трет фотографа)
14 х 9 цм
Инв. бр. И-705. 

2

3

4

5

5. Господар Васин конак подиг нут 1831. 
Фотографија
И - Студијска збирка.

6. Књаз Милошева улица у Кра љеву
Око 1910.
Разгледница, Краљево
13,8 х 8,8 цм
Инв. бр. И-564.
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7. Улица кнеза Милоша Великог и Касарна 
Краљево, 1900.
Разгледница, композитна, 13,8 х 8,8 цм
Инв. бр. И-724.

6

7

Кнез Михаило Обреновић

8. Ваза са ликом кнеза Михајла
Друга половина 19. века
порцелан Н-15 цм, R- 9 цм
Инв. бр. И-895.

9. Допуна Закона о чиновницима из 1864.
15. фебруар 1868.
Документ, 35,8 х 22,5 цм
Инв. бр. И-1706.

8

9
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Краљ Милан Обреновић

10. Краљ Милан у својој 14. години
Књижара Рајковић и Ђуковић, 1868.
Фотографи ја, 13,8 х 9 цм
Инв. бр. И-1462.

12. Принц Милан Обреновић
Феликс Надар (Felix Nadar), око 1880.
Фотографија , 9,8 х 6 цм
Инв.бр. И-1563.

10

11

12

13. Генеологија Обреновића
Ђорђе Крстић, око 1880.
Ли то  графија, 35,2 х 25,2 цм
Инв. бр. И-1237. 

13

11. Медаља за храброст
сребро, R-2,6 цм
Инв. бр. И-723. 
Аверс: У средини натпис МИЛАН М. ОБРЕНО ВИЋ 
IV КЊАЗ СРПСКИ
Реверс: У венцу од ловорове и храстове гранчи це 
нат пис ЗА ХРАБРОСТ 1877–1878, испод којег је грб 
Ср бије.
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14. Ода Милану Об ре новићу IV
поводом Нове године
Милан Станић Драгачевац, Београд, 1873.
Штампарија Ми хајла Мијовића, 35,6 х 22,4 цм
Инв. бр. И-1711.

16. Ода Милану Об ре новићу IV у част дана 
његовог патрона 6. децем бра
Милан Станић Драгачевац, Београд, 1874. 
Штампарија Михајла Мијовића, 35,8 х 22,4 цм
Инв. бр. И-1713.

14

15

17. Златник, Краљ Милан I Обреновић
А. Scharff , 1882.
R-21 mm, тежина 6,45 грама
Инв.бр. И-2253. 
Аверс: МИЛАН I КРАЉ СРБИЈЕ (ћир.) У сре дини 
лик владара на десно. Испод је ознака гравера – А. 
Scharff , (лат.). Све заједно у бисерном кругу.
Реверс: 20 /динара/ 1882. (ћир.) У отвореном вен-
цу од ловоровог и храстовог лишћа са краљевском 
круном на врху. Испод траке је ознака ковнице „V”. 
Све заједно у бисерном кругу. На ободу ћирилицом 
„БОГ ЧУВА СРБИЈУ”. 

16

15. Ода Милану Об ре новићу IV поводом 
повратка из Цариграда у Бео град
Милан Станић Драгачевац, Београд, 1874. 
Штампарија Михајла Мијовића, 27,2 х 36,6 цм
Инв. бр. И-1712.
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18. Konig Milan general comandan des serbischen 
active Hearg, Бог чува Србију
Око 1883.
Фотографија, 9 х 13, 8 цм
Инв.бр. И-1460.

20. Le monde Ilustrate
Париз, 12. децембар 1885.
Ликовна графика – Краљ Милан, краљица Наталија 
и принц Александар
Инв.бр. И-1540.

17

18

19. Harper’ s weekly
Њујорк, 17. новембар 1883.
Ликовна графика – Цар Немачке и његови краљев-
ски гости, међу којима је и краљ Милан Обреновић. 
Инв.бр И-1544.

19

21. Борачка споменица Милана М. Обреновића IV
уручена Милији Шућуру из Грачаца, десетару
Ка ран. бат. I класе, рат. 1876, 1877, 1878.
издата 28. 12. 1878, Београд
33, 6 х 24,2 цм
Инв. бр. И-1704.

20

21
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22. Захвалница српског друштва Црвеног кр ста и 
Краљице српске Наталије Милану Станићу за услу -
ге учињене Друштву и српским рањеницима 1886.
45 х 35 цм
Инв. бр. И- 636. 

22

23. Указ о постављању Станојла Дукића за бла гај-
ника IV класе при 12. батаљону сталног кадра
Бео град, 1. јун 1885.
34 х 48 цм
Инв. бр. И-885. 

24. Le monde illustré
Париз, 28. јул 1888.
Ликовна графика – Краљица Наталија
и принц Алек сандар
Инв. бр. И-1542.

23

24

25
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25. Le Petit Parisien
Париз, 17. март 1889.
Ликовна графика – Краљ Милан, нови краљ 
Александар и краљица На та лија
43,4 х 30,3 цм
Инв. бр. И-1538. 

26. До чек краљице Наталије у Београду
Владислав Тителбах, 10. мај 1895.
Ликовна графика, 29,5 х 24,2 цм
Инв. бр. И-1543.

28. Краљ Милан, кра  љица Наталија
и принц Александар
Мита Стаић, 1898.
Разгледница, 9 х 13, 8 цм
Инв.бр. И-1473.

27. Дописна карта Краљица На та лија
Вилхелм Герк, Београд, око 1900.
Картон у боји, 13,8 х 8,9 цм
Инв. бр. И- 1486.

26

27

28

Краљ Александар Обреновић 

29. Краљ Александар Обреновић
Франц Падовић (Franz Padovay), 1889.
Фотогра фи ја, картон, 16 х 11 цм
Инв. бр. И-756.

29



304

30. Позивница за миропомазање Краља
Алек сандра Обреновића у манастиру Жича
1889. 
Картон у бо ји, 12,4 х 16, 8 цм
Инв. бр. И-1514. 

33. Бокал са монограмом краља Александра I 
Обреновића
Око 1889.
Порцелан са позлатом, висина 32 цм
Инв. бр. И -1235.

34. Споменица миропомазања краља
Алексан дра Обреновића у Жичи 1889.
Позлаћена бронза, Р 3,6 цм, са ушицом кованом 
заједно са медаљом
И – инв. бр.
АВ: попрсје владара и натпис Александар Први, 
краљ Србије миропомазан у Жичи 20. јуна 1889; 
РВ: Манастир Жича и натпис Седмовратни ма на-
стир Жича Задужбина краља Стевана Првовенча-
ног сазидан 1222. 

30

31. Лавор
Око 1889.
Порцелан са позлатом, са монограмом краља 
Александра I Обреновића, висина 13 цм, R 45 цм 
Инв. бр. И-1233.

31

33

32

32. Посуда за сапун са монограмом краља 
Александра I Обреновића
Око 1889.
Порцелан са позлатом, 10 х 13 х 10 цм
Инв. бр. И-1234.

35. Le monde illustré
Миропомазање краља Алек сандра Обреновића
у Жичи 1889.
Инв. бр. И- 1710. 

36. Јован Белимарко вић
Л. Лецтер, Београд, око 1890.
Фотографија, урамљена, 21 х 13, 3 цм
инв. бр. И- 1705.

37. Портрет краља Александра = Portraits contem-
porains Alexandre I er, Roi de Serbie, 23. април 1893. 
Инв.бр. И-1541.

34
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35

36

37

38
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38. Le Petit Journal Supplement Illustre
6. мај 1893, Париз, Краљ Александар Обреновић
Инв.бр. И-1539. 

40. Le monde illustre
Краљ Александар Обре новић проглашава
нову скупштину, 16. јун ---
Инв. бр. И-1545. 

39

39. La Tribuna Suplemento Illustrato
della Dome nica
Рим, 29. новембар 1896.
Посета краља Алексан дра Обреновића Италији.
Инв.бр. И-1487.

40

41

41. Указ о постављењу др Ђорђа Николића
за ле ка ра среза Жичког
1892.
47,5 х 31,5 цм
Инв. бр. И-1548.

42
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42. Указ о постављењу у стање покоја
(у пензи ју) Јосифа Маржика
12. јануар 1901.
37 х 52,5 цм
Инв. бр. И-634.

43. Његово величанство краљ Ср бије Александар 
1901.
Фотографија, картон у боји, 13 х 9 цм
И-инв. бр. 1457.

44. Краљ Алек сандр I Обреновић
S Zigetin Szolnoil, око 1902.
Фотографија, картон, 13 х 9 цм
Инв. бр. И-1230.

45. Краљица Драга
Милан Јовановић, око 1901.
Фотографија, 14 х 9 цм
Инв. бр. И-1421. 

43

44

46. Њено величанство краљица Србије Драга 
1901.
Фотографија, картон, 13 х 9 цм
Инв. бр. И-1456. 

45
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46

48. Дочек Њихових краљевских величанстава 
краља Александра и краљице Драге Об реновић 
1901.
Разгледница, Књижара Миленка Митровића, 
компо зитна, 13, 8 х 8,9 цм
Инв.бр. И-1702.

47

48

49

49. Дочек Њихових краљевских величанстава 
краља Александра и краљице Драге
1901.
Разгледница, Књижара Миленка Митровића
13, 8 х 8,9 цм
Инв. бр. И-1703.

50. Краљевска женска подруж ница
1901.
Фотографија, копија фотографије из породичне 
архиве Ни коле и Дане Милићевић 

47. Краљица Драга у свечаној одо ри
Oко 1902.
Фотографија, 8,6 х 13,9 цм
Инв. бр. И-757.
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53. Улица краља Милана
Око 1900.
Разгледница, тонирана, 13,5 х 8,8 цм
Инв. бр. И-589.

51. Испред Зам ка Јована Белимарковића
у Врњцима
Непознат аутор, 1901.
Фотографија, Краљ Алек сан дар и краљица Драга у 
посети генералу Јовану Белимарковићу у Врњачкој 
Бањи, 9,8 х 12,2 цм
Инв. бр. И-342.

52. Краљ Александар и краљица Драга
11. фебруар 1903.
Фотографија, 5,2 х 4,2 цм
Инв. бр. И-1708.

50

51

52

53

54. Регулациони план вароши Краљева
28. април 1901.
Копија, папир каширан на платну, 260 х 96 цм
Инв. бр. И-477.

55. Портрет Стефана Лукови ћа
Непознат аутор,
Уље на платну, 104 х 74 цм
Инв. бр. У-251. 
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56. Михаило Чеби нац (десно)
Aтеље Кениг, Београд, око 1910.
Фотографија, 16,1 х 10, 5 цм
Инв. бр. И-1714. 

54

55

56

57. Оптужени радикали у Чебинчевој афери
1894.
Плакат, 26,3 х 26,0 цм
Инв.бр. И-1715.

58

57

58. Јован Новаковић и Милан Новаковић
М. Костић, Крушевац, крај 19. века
Фотографија, 10,4 х 6,8 цм
Инв. бр. И-414. 



Збирка фотографија чланова династије Обреновић 
у фонду Музеја Војводине

Сузана Миловановић, музејски саветник



Музеј Војводине

Музеј Војводине има дугу прошлост и конти-
нуиран историјски развој. Почеци Музеја су веза-
ни за Матицу српску у којој је још 1825. рођена 
иде ја о потреби оснивања музејске збирке. Идеја 
је преточена у стварност када је основана прва му-
зејска збирка, настала из богате заоставштине Саве 
Текелије коју је он поклонио Матици српској. По-
тоњи развој и предани рад омогућили су стварање 
Музеја Матице српске, који ће бити отворен 9. јула 
1933. године, a октобра 1847. Матица српска донела 
je одлуку о оснивању Српске народне збирке или 
Музеума где ће се чувати све старине и знамени-
тости.

У настојању да се створи централни музеј са 
делокругом рада за целу Војводину, из Музеја Ма-
тице српске издвојен је део материјала и 30. маја 
1947. године основан Војвођански музеј. Музеј је 
тада добио матичност која подразумева стручни 
надзор над свим музејима у Војводини. Из његовог 
окриља произашле су установе за заштиту културе 
и природе: Музеј радничког покрета и народне ре-
волуције Војводине, Музеја града Новог Сада, По-
зо ришни музеј Војводине, Завод за заштиту споме-
ника културе и Завод за заштиту природе.

Од 1992. године, интегрисањем Војвођанског 
му зеја са Историјским музејом Војводине, музеј је 
про менио име у Музеј Војводине. 
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Збирка фотографија чланова династије Обреновић
у фонду Музеја Војводине

Збирка Владари и владарске породице

ђанских музеја, а данас излази под именом Рад му-
зеја Војводине. 

Стална поставка Музеја Војводине отворена 
је 1990. године. На њој се налазе многобројни пред-
мети који имају раритетну, музеолошку и умет-
ничку вредност и одражавају прошлост и културно 
наслеђе многонационалне Војводине. Смештена на 
површини од 2000 м2, са преко 4000 предмета уком-
понованих у три тематске целине – археологија, 
исто рија, етнологија – поставка уверљиво говори о 
прошлости војвођанског тла од праисторије до 20. 
века и цивилизацијским достигнућима људи који 
су на овим просторима живели у распону од осам 
хиљада година.

Колекција од 16 фотографија чланова династије 
Обреновић део је веће збирке под називом „Владари 
и владарске породице”.

Музеј Војводине је музеј комплексног типа, 
са бројним збиркама из археологије, етнологије, 
историје, историје уметности, зоологије, ботани ке, 
гео ло гије-палеонтологије. Збирке Музеја садрже 
кул турно благо од непроценљиве вредности са по-
друч ја Војводине, у распону од палеолита до краја 
20. века. 

Данас је Музеј Војводине организационо, стру-
чно и концепцијски модерна установа са богатим 
музејским фондом који броји око 400.000 различи-
тих музеалија и библиотечким фондом од преко 
50.000 публикација. Са близу 120 запослених један 
је од највећих музејских установа у Србији. 

Од 1952. Музеј Војводине издаје и посебну пу-
бликацију која је до 1994. носила назив Рад војво-



314

Попис каталошких јединица

1. Портрет у боји кнеза Михаила Обреновића 
Око 1860.
Картон. Штампа.
19,5 х 14 цм
Начин набавке: Откуп од Ангелине Суботић,
Нови Сад
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3175 

благим таласима, има браду и бркове. У официрској 
униформи је. На прсима, са леве стране, су му по-
ређана ордења.

2. Фоторепродукција литографије
са портретима кнеза Милоша и кнеза
Михаила Обреновића
Београд, 1865. 
Картон, фото папир. Фотографија.
6 х 8 цм
Откуп од Виде Вулпа, Нови Сад
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3176 1

2

На фотографији, у овалном медаљону је допрсни 
портрет кнеза Михаила Обреновића. Снимљен је у 
полупрофилу. Коса му је кратко ошишана, смеђа, у 

На фотографији су приказани Обреновићи: Милош 
и Михаило. Снимљени су допрсно, ан фас. Милош 
(десно) на глави носи чалму, има бркове и крзнени 
капут са копчом. Михаило (лево) са густом тамном 
косом (на десној страни има раздељак), брадом и 
брковима, такође има крзнени капут. Испод њихо-
вих ликова је ловоров венац у чијој средини је срп-
ски грб. Испод њега је натпис: „Михаило Обреновић 
садањи кнез Србије 1865. и отац му Милош у време 
устанка против Турака 1815.”
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3. Урамљена фотографија српског кнеза
Михаила Обреновића (1860–1868)
др Херман Хајд
Око 1865.
Фото папир, дрво, стакло. Фотографија.
38(55) х 45(62) цм
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3974 

4. Портрет-фотографија кнеза Милана 
Обреновића
Картон, фото папир. Фотографија.
9,2 х 5,8 цм
Поклон Матице српске
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3181 

На фотографији у овалном медаљону је српски кнез 
Михаило Обреновић. Снимљен је скоро ан фас. На 
левој страни има раздељак. Носи браду и бркове. 
На свечаној униформи на грудима, са леве стране, 
има више ордења. Фотографија је урамљена у рам 
боје злата са пластично-цветним, декоративним еле-
ментима.

3

4

На фотографији је кнез Милан Обреновић док је 
био дете. Снимљен је у стојећем ставу, ан фас. Коса 
му је кратка, има раздељак на десној страни и зали-
зану косу. Одевен је у војничко одело. У десној руци 
држи капу, а у левој сабљу.
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5. Портрет-фотографија кнеза Милана 
Обреновића
Анастас Н. Стојановић, дворски фотограф
Место и време настанка: Београд
Картон, фото папир. Фотографија.
9,5 х 5,5 цм
Поклон Матице српске
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3182 

На фотографији је кнез Милан Обреновић као де-
те. Снимљен је у целој фигури у стојећем ставу, ан 
фас. Одевен је у војничко одело. На глави има капу. 
Десном руком се ослања на кук, а левом држи сабљу. 
Испод фотографије и на полеђини картона назна-
чено је име фотографа (А. Н. Стојановић).

6. Портрет фотографија краља Милана 
Обреновића
Милан Јовановић, дворски фотограф
Београд, друга половина 19. века
Хартија. Фотографија. 
16,5 х 10,5 цм
Откуп од породице проте Васе Живковића
из Панчева
Збирка: Албуми
Инв. бр. 2133/56

5

6
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На фотографији је допрсни портрет краља Милана 
Обреновића. Снимљен је у полупрофилу. Има крат-
ку косу и бујне бркове. На реверу сакоа уденут му је 
цвет. Испод фотографије и на полеђини назначен је 
фотограф. 

7. Портрет-фотографија краљице Наталије 
Обреновић
Око 1890. 
Картон, фото папир. Фотографија.
14 х 9,5 цм
Поклон Матице српске
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3183 

На фотографији је снимљена краљица Наталија ка-
ко седи на столици. Десна рука јој је спуштена низ 
тело, а лева је на сточићу који се налази поред ње 
и на коме има цвећа. Одевена је у светлу грађанску 
хаљину. Снимљена је у полупрофилу. Коса јој је 
на пред подељена у шишке, а позади везана у реп. 
Испод фотографије на картону је исписано: Кра-
љица Наталија 1889.

8. Портрет-фотографија краљице Наталије
у млађим годинама
Милан Јовановић, дворски фотограф
Београд
Фото папир, картон. Фотографија.
15 х 11,5 цм
Поклон Матице српске
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3184 

7

8
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На фотографији је снимљена краљица Наталија ко-
ја седи у соби. Одевена је у белу хаљину. У рукама др-
жи књигу. Испод фотографије и на полеђини карто-
на назначен је фотограф (М. Јовановић, Београд).

9. Портрет-фотографија краљице Наталије
Ф. Орлов
Јалта, 19. век 
Фото папир, картон. Фотографија
6,5 х 3,5 цм
Откуп од Ангелине Суботић, Нови Сад
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3185 

На фотографији је краљица Наталија. Снимљена 
је како седи у полупрофилу. Коса јој је подељена 
на средини. Има шишке а позади је везана у реп. 
У десној руци држи лепезу беле боје. Испод фото-
графије на картону је назначен фотограф: Ф. Орлов.

10. Портрет-фотографија краља Александра 
Обреновића у гардијској униформи
Милан Јовановић, дворски фотограф
Београд, око 1900. 
Фото папир, картон. Фотографија. 
14 х 10,5 цм
Поклон Матице српске
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3186 9

10
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На фотографији је портрет краља Александра Об-
реновића. Снимљен је у профилу, допојасно. Кратко 
је ошишан, има бркове. На униформи са леве стране 
има четири ордена на грудима и један ниже. Испод 
фотографије и на полеђини картона, назначен је 
фотограф.

11. Портрет-фотографија краља Александра 
Обреновића у униформи пуковника са Орденом 
кнеза Лазара
Око 1890.
Фото папир, картон. Фотографија.
14 х 10 цм
Откуп од Доре Воркапић, Нови Сад
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3187 

На фотографији је допрсни портрет краља Алек-
сандра Обреновића. Снимљен је ан фас у униформи, 
са лентом преко ње и одликовањима.

12. Портрет-фотографија краља Александра 
Обреновића као детета
Петар Јовановић, дворски фотограф
Београд, 1876.
Фото папир, картон. Фотографија.
9,5 х 6 цм
Поклон Матице српске, Нови Сад
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3188 

11

12
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На фотографији у овалном медаљону је краљ Алек-
сандар Обреновић, снимљен као дете, тачније бе ба, 
одевен у бело. Испод фотографије и на полеђи ни 
кар тона је назначен фотограф: Петар Јовановић, 
срп  ски дворски фотограф, Београд.

13. Портрет-фотографија краљице Драге Машин 
у српском костиму
Милан Јовановић, дворски фотограф
Београд, око 1900. 
Фото папир, картон. Фотографија. 
18,5 х 12,5 цм
Откуп од Стакић Момира
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3189 

На фотографији је Драга Машин, жена краља Алек-
сандра Обреновића. Снимљена је у стојећем ставу, 
ан фас. Обучена је у средњевековну ношњу и има 
диадему на глави. Испод фотографије и на полеђини 
картона назначено је име фотографа.

14. Портрет-фотографија кнегиње Јулије 
Обреновић, рођене Хуњади
Карл фон Јагеман, дворски фотограф
Беч
Фото папир, картон. Фотографија.
19,5 х 15 цм
Поклон Матице српске, Нови Сад
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3198 

13 14
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Фотографија је урађена према уљаној слици. Кнеги-
ња Јулија Обреновић је представљена допрсно, ан 
фас. Коса јој је сва у локнама. Око врата има огрлицу 
која је направљена од ситних белих перли.

15. Фотографија (урамљена) – Кнез Михаило
са изасланицима у Цариграду 1867.
Папир, дрво, стакло. Фотографија. 
21 х 30 цм
Поклон Евелине Алексић Маине
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 3975 

Фото папир, картон. Фотографија.
20,5 х 30 цм
Поклон Евелине Алексић Маине
Збирка: Владари и владарске породице
Инв. бр. 4191 

15

16

На фотографији је снимљен кнез Михаило Обре-
новић са изасланством у Цариграду. Кнез Михаило 
седи а остали изасланици (њих 25 стоје у свечаној 
сали. Међу изасланицима је и један свештеник. Фо-
тографија има широк, бели паспарту и рам златно-
жуте боје. Застакљена је.

16. Фоторепродукција литографије Долазак 
српске народне депутације кнезу Милошу 
Обреновићу у Букурешт 3. јануара 1859.
ради његовог повратка на престо
1859.

На литографији је приказан долазак српске народне 
депутације кнезу Милошу Обреновићу у Букурешт 
3. јануара 1859. ради његовог повратка на престо. 
Присутно је пуно угледних представника српскога 
народа. Ту је и неколико црквених достојанственика. 
Фотографија литографије је димензија: 12 x 22 цм. 
Залепљена је на картону димензија 20,5 цм x 30 цм.





Оставштина династије Обреновић
у манастиру Крушедолу

мр Драгојла Живанов, музејски саветник



Манастир Крушедол

Манастир Крушедол настао 1509–14. године 
осно вао је владика Максим (Ђорђе) Бранковић син 
деспота Стефана и деспотице Ангелине. Крушедол 
је био седиште обновљене Сремске епархије. На-
кон турског освајања Срема 1521. године Сремска 
епархија је као викарна придружена Београдској ми-
трополији. На првом српском Народно-црквеном 
сабору одржаном у Крушедолу 1708. донета је од-
лука да српски врховни митрополити под аустро-
угарском влашћу „имају становати у манастиру 
Кру шедолу”. Одлуком Народно-црквеног сабора 
одр жаног у Сремским Карловцима 1713. године, 
митро  политска резиденција је премештена у Кар-
лов це и од тог времена носи назив Карловачка ми-
т рополија. 

У манастиру Крушедолу чувају се мошти све-
тих Бранковића. Манастирска црква представља 
мау золеј црквених и других знаменитих личности 
српске историје. Ту су сахрањена два патријарха 
– Арсеније III Чарнојевић и Арсеније IV Шака бен-
та, митрополит Јован Георгијевић. У манастиру 
почивају београдски митрополит Петар Јовановић, 
војвода из времена мађарске буне Стеван Шупљи-
кац, гроф Ђорђе Бранковић, официр и командант 
Петроварадинске тврђаве пуковник Атанасије Раш-
ковић.
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Оставштина династије Обреновић
у манастиру Крушедолу

У временском периоду од 1843. до 1906. године 
манастиру Крушедолу поклоне су уручивали кнез 
Михаило Обреновић, кнез Милош Обреновић, Сав-
ка Николић од Рудне рођ. Обреновић, Јован Нико-
лић од Рудне, краљ Милан Обреновић, краљ Алек-
сан дар I Обреновић и краљица Наталија Обреновић 
рођ. Кешко.

Чланови породице Обреновић поклањали су 
архијерејску и богослужбену одежду, новац, пор-
трете чланова своје породице, личне ствари кнегиње 
Љубице и краља Милана (прибор за ручавање, 
намештај, ордење) и друге предмете. 

1843. Кнез Михаило Обреновић после смрти 
кнегиње Љубице поклања богослужбену и архије-
рејску одежду.1 

1844. Кнез Милош Обреновић у спомен на кне-
гињу Љубицу поклања: фелон, стихар, нарук ви це, 
две горње одежде кнегиње Љубице од виолет кади-
фе златом украшене и нојево јаје сребром око вано.2 

Почетком четрдесетих година 19. века мана-
стир Крушедол добија још једну важну меморијал-
ну улогу, сада везану за династију Обреновић. У 
припрати манастирске цркве сахрањена је књегиња 
Љубица, супруга кнеза Милоша, која је преминула 
у Новом Саду 14. маја 1843. Поред кнегиње Љубице 
сахрањен је краљ Милан Обреновић, који је пре-
минуо у Бечу (Аустроугарска) 29. јануара 1901. 

Манастир Крушедол је поседовао највреднију 
ризницу од свих фрушкогорских манастира. Дра-
гоцености од оснивања манастира до 20. века чи-
не: иконе, портрети, рукописи, окована јеванђеља, 
одеж де, богослужбени сасуди, стилски намештај и 
по кућ ство краља Милана.

Епархија Сремска, манастир Крушедол и По-
крајински завод за заштиту споменика културе пла-
нирају реконструкцију ризнице у конаку ма настира 
Крушедол. Тим поводом водеће институ ције из Но-
вог Сада током 2010. и 2011. године извршиле су 
конзервацију и рестаурацију уметничких предме-
та: Галерија Матице српске (иконе, портрете у уљу 
и графичким техникама), Музеј Војводине (метал, 
текстил, дрво), Библиотека Матице српске (књиге). 
Резултати рада публиковани су 2011. године у ката -
логу Обнова Ризнице манастира Крушедола у из -
дању Галерије Матице српске а том приликом је при -
ређена и изложба.

1  Инвентар 1890. (инв. бр. МСПЦ 599), 13/б, бр. XXIII/313 (ђа-
конски стихар); 12/б, бр. XVII/276 (епитрахиљ); 13/а, бр. XVII/295 (на-
руквице); М. Тимотијевић, „Манастир Крушедол – Маузолеј династије 
Обреновић”, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, XXI, 
Нови Сад 2004, 104; М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, Београд 
2008, књ. II, 151.

2 Поменик манастира Крушедола (инв. МСПЦ 622/KRU 369), 
70/а. „Лета 1844. дне 9 јунија приложи Его свјатељство књаз Милош 
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1844. Кнез Михаило Обреновић поклања: пор-
трет кнегиње Љубице (непознати портретиста),3 
епитрахиљ,4 пар наруквица са 20 сребрних копчи,5 
пар наруквица са 24 сребрне копче,6 стихар,7 шку р-
тељку (горња хаљина) кнегиње Љубице Обреновић, 
антерију и јелек кнегиње Љубице Обреновић.8

1845. Савка Николић од Рудне рођ. Обреновић 
поклања „извесну суму новца’’ и: архијерејску одеж-
ду, стихар настојатељски од полусвилена бела плат-
на на ћерћелије, пар наруквица са 24 сребрне копче, 
епитрахиљ, фелон, дарак и воздух.9 

1846. Јован Николић од Рудне, супруг Савке 
Обреновић поклања: фелон и синдер.10 

1868. пред погибију кнез Михаило поклања: 
два репрезентативна портрета (кнез Милош, кнез 
Михаило) рад Стеве Тодоровића.11 

1887. Краљ Милан Обреновић поклања: прибор 
за ручавање – есцајг (24 кашике, 24 виљушке и 24 
ножа; 23 већих и 23 мањих кафених; две кашике за 

силбербраун материјом од Кнеза Михаила 1844; антерију XXVI/331. 
ан терија или долња хаљина умрле Кнегиње Љубице Обреновић, од ви-
шњикаста сомота златним везеним гранама и златном портом украше-
на постављена црвеном полусвиленом материјом од кнеза Михаила 
1844. (инв. бр. МСПЦ 4716, 4717, 4718); јелек XXVI/332. јелек или пр-
слук исте кнегиње од вишњикаста сомота златним гајтаном опшивен 
(инв. бр. МСПЦ 4719); М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, књ. II, 
Београд 2008, 151, 162. 

9  Савка Николић рођ. Обреновић поклонила је 29. септембра 
1845. године архијерејску одежду. Поменик манастира Крушедола (инв. 
бр. МСПЦ 622/KRU 369), 70/б-71/а; Инвентар 1890 (инв. бр. МСПЦ 
599), 12/а, бр. XVII/260 (фелон од црвене свиле са златним гранама, 
на среди крст од златног порта, на зеленој кадифи, златним портом 
украшен и лила платном постављен); 12/б, бр. XVII/277 (епитрахиљ од 
црвене свиле са златним гранама узаним златним портом сашивен са 
златним ројтама и постављен лилафарб платном); 13/а, бр. XVII/294 
(пар наруквица од црвене свиле са златним гранама, опшивен златним 
портом с 24. сребрне копче); М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, Бео-
град, 2008, књ. II, 151.

10  Јован Николић од Рудне поклонио је фелон од зелена 
богата персијана и синдер од мораста персијана опшивен златном 
чипком. Инвентар 1890 (инв. бр. МСПЦ 599), 12/а, бр. XVII/257; М. 
Тимотијевић, „Манастир Крушедол – Маузолеј династије Обреновић”, 
Грађа за проу чавање споменика културе Војводине, XXI, Нови Сад 2004, 
104; М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, Београд, 2008, књ. . II, 151.

11  Инвентар 1890 (инв. бр. МСПЦ 599), 5/б, бр. VI/8; М. Тимо-
тијевић, Манастир Крушедол, Београд, 2008, књ. II, 158.

Обренович едан фелон епитрахиљ и наруквици, такоже две горње 
одежде от виолет кадифи богато златом украшенија почившија суп-
руги его Књагињи Љубици, и едно ноево јаје сребром оковано за 
спо мениа супруги его Књагињи Љубици. XXVI/223. 1 нојево јаје за 
кандило сребром оковано и позлаћено даровано књазом Милошем 
Обреновићем. Оков се састоји из четири траке које се спајају при врху 
и дну. На њих су причвршћени ливени и цизелирани овални медаљони 
са ликовима седећих јеванђелиста, поред којих су постављени одго-
варајући симболи. На окову је угравиран запис „Милош Обренович 
Књаз Сербскиј”. XXVI/224. 2 сребрне копче за појас с гранчицама; 
XXVI-225. 2 пара копчи од туча; XXVI/226. 1 пар копчи од туча камењем 
окићени. М. Тимотијевић, „Манастир Крушедол–Маузолеј династије 
Обре новић”, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, XXI, 
Нови Сад 2004, 104; М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, Београд, 
2008, књ. II, 151.

3  Допојасни Портрет кнегиње Љубице у млађим годинама рад је 
непознатог аутора (Урош Кнежевић?; KRU 317). Инвентар 1890 (инв. 
бр. МСПЦ 599), 9/б, бр. XXIV/10. Портрет се налази у Музеју Срп ске 
православне цркве у Београду.

4  Eпитрахиљ: XXVI -276.1. Епитрахиљ од беле свиле са златним 
и свиленим гранама на крају од свиле црвене, златом извезен, опшивен 
широком портом с ројтама златним и постављен плаветним платном 
даровао кнез Михаило Обреновић 1844. год.

5  Пар наруквица с 20. сребрних копчи: XXVI/293. 1. пар наруквица 
од беле свиле са златом и зеленим гранчицама, с крстом од златна 
порта, опшивен златним портом с 20. сребрних копча од кнеза Мих. 
Обреновића 1844;

6  Пар наруквица с 24. сребрне копче: XXVI/295. 1. пар наруквица 
од жутог рајха простим златним портом опшивен с 24. сребрне копче 
од кнеза Миахила 1844;

7  Стихар XXVI/313. 1. стихар од беле полу-свилене материје с 
гранчицом златно везеном са седефом и оплећком од плаве материје, на 
леђи крст од зелене свиле с портом опшивен од Кнеза Михаила 1844.

8  Инвентар манастира Крушедола 1890 (инв. бр. МСПЦ 599).
Личне ствари кнегиње Љубице Обреновић: XXVI/330. шкуртељ-

ку (горња хаљина) од вишњикаста сомота златним ројтама односно 
гајтанима унаоколо и посреди искићена, постављена полусвиленом 
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супу и кашику за млеко; 24 раске (?), једну виљушку, 
кашику за салату, две виљушке за печење, 12 сла-
ника).12 

1897. Краљ Александар I Обреновић, поклања 
фототипско Мирослављево јеванђеље издање Њ. В. 
Величанства Александра I Краља Србије, Београд 
1897. 

1901. и 1906. Краљица Наталија Обреновић, 
рођ. Кешко поклања: личне ствари краља Милана 
(ни  је познато да ли је сачуван попис поклоњених 
ства ри).13 

Заоставштина династије Обреновић која обу -
хвата велики број предмета: посуђе (порцелан, стак-
ло, сребро), краљево ордење, намештај (кре вет, фо     те -
ље); фототипско Мирослављево јеванђеље, портре   те 
и др. поклоњена манастиру Крушедол, чу ва се у Ри -
з ници манастира Крушедола и у Музеју Срп    ске пра-
вославне цркве у Београду.

12  Краљ Милан Обреновић 1887. поклања прибор за ручавање 
– есцајг: XXVI/216 – 24 кашике, 24 виљушке и 24 ножа; XXVI/217-23 
већих и 23. мањих кафених; XXVI/218-2 кашике за супу и 1 за мле-
ко; XXVI/219. 24 раске; XXVI/220. 1 виљушка; 1. кашика за салату; 
XXVI/221. 2 виљушке за печење; XXVI/ 222. 12. сланика. Све од кина 
среб ра и гравирано са знаком „М К” осим сланика, који нису гравира-
ни. Налазе се у једном сандучићу у 3 фијоке на ком се налази на зак-
лопцу гравирано „М.К”. 

13  Протокол Соборни манастира Крушедола 1831-1928. (инв. 
бр. МСПЦ 588/KRU 356). Записник са седнице сабора братског од 24. 
октобра 1906. под тачком 3: „Архимандрит настојатељ јавља братству 
да су ствари што их је краљица Наталија из оставине пок. краља Мила-
на Обреновића поклонила манастиру стигле у манaстир и јер су то ства-
ри многе и од велике вредности то је мишљења да би било и пристојно 
и у реду да се великој дароватељки за велики поклон и лично благода-
ри те стога предлаже тај предмет братству на размишљање и закљу-
чак. Братство једногласно увиђа потребу да се дароватељки и лично 
благодари и стога овлашћује настојатеља свога да се стави у преписку 
са дароватељком, хоћели га и када примити у аудијенцију, и добијели 
повољан одговор да се упути у Бијариц о трошку манастирском у сврху 
може на тај пут употребити из манастирске касе 1200 круна ако дође до 
остварења закључака овога умољава братство настојатеља свога да ту 
пригоду благодаривања употреби и на то небили се дароватељка дала 
склонити да обзиром на то што јој тело супруга њенога почива у нашој 
манастирској цркви исту цркву оправи или арундацију какову у ко-
рист манастира оснује.” Лит.: Д. Руварац, Mанастир Крушедо с обзиром 
на пра ва и дужности фрушкогорских манастира у XIX веку, Сремски 
Кар лов ци 1918, 67, где се наводи 913 чаша, 163 флаша, 530 тањира, 139 
шоља. 
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Попис каталошких јединица 

Ризница манастира Крушедола

1. Кнез Милош Обреновић
Стеван Тодоровић
1865-67. 
уље на платну
150 х 85,5 цм
потписано д. д.: С. Тодоровић; означено на блинд 
раму: 311.~KRU 
Поклон манастиру од кнеза Михаила.

2. Кнез Михаило Обреновић у надвојводској 
униформи
Стеван Тодоровић
1865-67. 
уље на платну
150 х 85,5 цм
потписано л. с.: С. Тодоровић; означено на блинд 
раму: 315.~KRU
Поклон манастиру од кнеза Михаила.

3. Милан Обреновић, кнез Србије
Непознати хромолитограф XIX века 
према непознатом сликару XIX века, око 1875.

1 2
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хромолитографија на хартији, каширана на платно 
(олеографија)
68 х 54,5 цм
означено на блинд раму: 314.~KRU.

4. Наталија Обреновић, кнегиња Србије
у српској грађанској ношњи
Непознати хромолитограф XIX века
према непознатом сликару XIX века, око 1875.
хромолитографија на папиру, каширана на платно 
(олеографија)
67,5 х 56 цм 
означено на блинд раму: KRU~313

5. Драга Обреновић, краљица Србије
Непознати литограф XIX века 
према фотографији Милана Јовановића
1900.
фотолитографија на папиру
49,5х 38,5 цм 
означено: 326.~KRU.

6. Александар Обреновић, краљ Србије
Непознати литограф XIX века 
према фотографији Милана Јовановића
1900.
фотолитографија на папиру

3 4
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49,5 х 38,5 цм
означено: 327.~KRU.

7. Александар Обреновић, краљ Србије
Литографски завод Петра Николића у Загребу
према слици Влаха Буковца, 1901.
хромолитографија на хартији, каширана на платно 
(олеографија)
89 х 64 цм
факсимил д. д.: Влахо Буковац, Смедерево 1901.
означено на блинд раму: 312~KRU

8. Драга Обреновић, краљица Србије
Литографски завод Петра Николића у Загребу
према слици Влаха Буковца, 1901.
хромолитографија на хартији, каширана на платно 
(олеографија)
89 х 64 цм

5

6

7
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8

факсимил д. л.: Влахо Буковац~Смедерево 1901 
; [накла]да петар [н]иколић загреб, сва права 
придржана.
означено на блинд раму: 316~KRU

9. Послужавник краља Милана Обреновића
19. век 
алпака, ливено, ковано, пресовано, гравирано, 
цизелирано
65 х 42 цм
на средини, у гравираном пољу урезано: МК  
Поклон краљице Наталије Обреновић 1906.(?)

10. Сребрни чајник краља Милана Обреновића 
Средина 19. века
сребро, ливење 
висина 14,8 цм, пречник 8,5 цм  
на трбушастом делу урезано: МК 

означено на дну печатом произвођача: 
9 ALMAF YAGILBER HIRBOF (?)
Поклон краљице Наталије Обреновић 1906.(?)

11. Прибор за ручавање – есцајг
Друга половина 19. века 
из заоставштине краља Милана Обреновића
дар краљице Наталије 1906.(?)

а) кутлача (велика)
алпака, 34,4 цм
означено на полеђини: KRU 192
Позади на дршци кутлаче урезано: КА

9

10
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б) кутлача (мала)
алпака; 31 цм
на полеђини пунца произвођача 
позади на дршци кутлаче урезано: КМ  

14. Кашика за сервирање
алпака 
висина 30 cm 
на полеђини пунца произвођача, у кругу:
BERNDORF ALPACCA SILBER 
позади на дршкама урезано: КМ11а

11б

12. Виљушке за печење, 2 ком. 
алпака
висина 26 цм
на полеђини пунца произвођача, у кругу:
BERNDORF ALPACCA SILBER; Позади на дршкама 
урезано: КМ 

13. Кашике, 2 ком.
алпака, позлата
висина 22 цм, висина 21 цм
на полеђини пунца произвођача, у кругу:
BERNDORF ALPACCA SILBER 
позади на дршкама урезано: КМ 

12

15. Кашичице, 3 ком. 
алпака 
висина 11,5 cm
на полеђини пунца произвођача, у кругу:
BERNDORF ALPACCA SILBER 
позади на дршкама урезано: КМ

16. Виљушке, 4 ком. 
алпака 
висина 21 cm
на полеђини пунца произвођача, у кругу:
BERNDORF ALPACCA SILBER 
позади на дршкама урезано: КМ 

14

15



333

17. Лавор за умивање краља Милана
Непозната радионица порцелана 
крај 19. века 
порцелан
пречник 46 цм

18. Ваза са ликом краља Милана
Непозната радионица порцелана 
19. век
кобалт
49 х 21 цм
ознака 493.1/KRU
испод базе пише: Budapest

19. Ваза са ликом краља Александра
Непозната радионица порцелана 
19. век
кобалт
49 х 21 цм 
ознака 493.2/ KRU

20. Бокали краља Милана
Непозната радионица стакла
стакло, 5 комада

(2 већа у пару; један већи; 2 мања у пару) 
на свакоме монограм са круном 

21. Брачни кревет краља Милана Обреновића
Непозната дуборезачка радионица
19. век
дрво, дуборез, 
поклон

22. Столице - фотеље краља Милана Обреновића
Виктор Емон /V. Aimone
крај 19. века
4 столице
дуборез, тапацирано седиште, утиснут жиг у дрво: 
V. Aimone sculpteur, rue de Vienne par (is) 

16

22

23. Кошуља за спавање краља Милана 
Обреновића
Фирма Schostile&Martlem //Wien Prag
пре 1901.
свила, машинска израда, машински ткано, 
штампано, вез, 
дужина 114 цм, ширина 94 цм
Поклон краљице Наталије, 1906. (?)
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24. Јастук краља Милана Обреновића
пре 1901.
платно, свила, срма, шљокице, вез, златовез, 
чворовање
40 х 42 цм
на јастуку извезен монограм МО. 
Поклон краљице Наталије, 1906. (?)

25. Напрсни крстови
3 комада 
Поклон краљице Наталије 

26. Мирис жене
Ђорђе (Ђока) Јовановић
1905. 
рељеф
мермер, овал 
57 х 45 цм
KRU 543

27. Декорација цркве манастира Крушедола 
– иконостас 
О двогодишњем парастосу Његовог Величанства 
Краља Милана 1903. 
фотографија каширана на картону
30 х 25,5 цм (22,5 х 17,5 цм)
д. л.: фотограф Д. Павловић
д. д.: Погребно предузеће Паје Марковића
у Новом Саду
ознака: на полеђини KRU 552

23

24
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28. Декорација цркве манастира Крушедола 
– улаз у цркву
О двогодишњем парастосу Његовог Величанства 
Краља Милана 1903.
фотографија каширана на картону
21 х 17,5 цм (30 х 25,5 цм)
д.л.: фотограф Д. Павловић, 
д.д.: Погребно предузеће Паје Марковића у Новом 
Саду 

29.  Краљ Милан 
фотографија каширана на картону
39 х 31 цм

30. Венчана фотографија краља Александра
фотографија каширана на картону

31. Венчана фотографија краљице Драге 
фотографија каширана на картону

32. Престолонаследник Александар Обреновић 
фотографија каширана на картону
последња деценија 19. века

33. Надгробни крст кнегиње Љубице Обреновић 
1843. 
дрво, метал, картон, ручни рад
107 х 58,5 цм 
картон:  24,5 х 14,5 цм
на крајевима крста у медаљонима, лево и десно су 
допојасни јеванђелисти Лука (S LUCAS) и Марко 
(S MARCUS), a горе Јован (S IOANNAES) и доле 
Матеј (S MATEUS). 

34. Надгробни крст краља Милана Обреновића 
1901.
дрво

33 34
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151 x 42,5 цм
са предње стране: КРАЉ МИЛАН  
на полеђини крста: 1901.
Ознака на предњој страни: 115.2 ~KRU.

Музеј Српске православне цркве
у Београду 

1. Љубица Обреновић, кнегиња Србије
Урош Кнежевић (?) 
средина 19. века
уље на платну
6о х 70,5 цм 
Припадала манастиру Крушедолу, ознака KRU 317
У Музеју Српске православне цркве у Београду.
Инв.бр. МСПЦ 3850

2. Милан Обреновић, краљ Србије
Адел /Adel in Wien 
фотографија накнадно колорисана
24 х 31 цм, са рамом 37 х 43,5 цм 
Припадала манастиру Крушедолу, ознака KRU 399
У Музеју Српске православне цркве у Београду.
Инв.бр. МСПЦ 3909

3. Тањир краља Милана Обреновића
последња деценија 19. века
У Музеју српске православне цркве у Београду.

4. Споменик кнегињи Љубици у манастиру 
Крушедолу
фотографија 
12,8 х 23 цм
Припадала манастиру Крушедолу, ознака KRU 552 
У Музеју Српске православне цркве у Београду.
Инв.бр. МСПЦ 7031

5. Споменик краљу Милану у манастиру 
Крушедолу
фотографија
12 х 23 цм
Припадала манастиру Крушедолу, ознака KRU 552
У Музеју Српске православне цркве у Београду.
Инв.бр. МСПЦ 7032

6. Хаљина кнегиње Љубице
1815/39.
плиш, златна нит, полудраго камење, 
кројење, прошивање, златовез, апликација
81 – 117 х 130 цм
Припадала манастиру Крушедолу, ознака KRU?
У Музеју Српске православне цркве у Београду. 
Инв. бр. МСПЦ 4716

7. Хаљина кнегиње Љубице
1815/39.
Припадала манастиру Крушедолу, ознака KRU?
У Музеју Српске православне цркве у Београду.
Инв. бр. МСПЦ 4717

8. Хаљина кнегиње Љубице
1815/39.
Припадала манастиру Крушедолу, ознака KRU 220?
У Музеју Српске православне цркве у Београду.
Инв. бр. МСПЦ 4718

9. Јелек кнегиње Љубице
1815/39.
Припадао манастиру Крушедолу, ознака KRU ?
У Музеју Српске православне цркве у Београду.
Инв. бр. МСПЦ 4719

10. Ловоров венац
29. јануар 1901. 
Дар Крагујевачке општине његовом величанству 
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краљу Милану
сребро, позлата
сечење
39 х 44,5 цм
припадао манастиру Крушедолу, ознака KRU 393 
У Музеју Српске православне цркве у Београду.
Инв.бр. МСПЦ 5501

11. Нојево јаје
прва половина 19. века
сребро, позлата
ливење, окивање
висина 22,5 цм
Поклон кнеза Милоша Обреновића 1844. године 
Угравиран запис на траци/окову:
 „Милош Обренович Књаз Сербскиј” 
Припадало манастиру Крушедолу, ознака KRU 94
У Музеју Српске православне цркве у Београду. 
Инв. бр. МСПЦ 5046

12. Дрвени сандук са ордењем (кнеза 1868–1882 / 
краља Србије 1882–1889) Милана IV Обреновића 
(1854–1901) 
ВРЕМЕ И МОЈЕ ПРАВО/TEMPUS ET MEUM JUS 
– династија Обреновића 
43 ордена, 29 звездица 
Друга половина 19. / почетак 20. века
дрво, кожа, сатен, свила, месинг
41 х 82 х 41 цм
Припадао манастиру Крушедолу, ознака KRU 605
У Музеју Српске православне цркве у Београду.

13. МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ
фототипско издање, Њ. В. Величанства 
Александара I Обреновића Краља Србије
1897. 
Припадао манастиру Крушедолу
У Музеју Српске православне цркве у Београду.

Заједно са драгоценостима манастира Круше-
дола и предмети династије Обреновић однети су 
током Другог светског рата у Загреб. Преузимање 
материјала из манастира обављено је јула 1941. 
године.14  Из постојеће документације сазнајемо да 
се међу предметима налазио „један молитвеник уве-
зен у златни повез за његово Величанство Алексан-
дра I краља српског, дар архимандрита Гордовског 
манастира из 1896. Тај молитвеник налази се мо-
ментално код Предсједништва владе, о чему постоји 
и реверс издан Главној дражваној благајни (предато 
11. српња 1941)”.15 

Из манастирске ризнице је 9. септембра (9. 
рујна) 1941. однет ковчег за одликовања краља Ми-
лана из библиотеке и архива, икона Богородице у 
емајлираном окову са надгробног споменика краља 
Милана.16 

Марта 1942. године Хрватски државни музеј за 
умјетност и обрт у Загребу преузима од Главне др-
жавне благајне 18 сандука са предметима из Круше-
дола. У тим сандуцима су се између осталих пред-
мета нашле и плаштанице, једна из оставштине 
краља Милана.17 После Другог светског рата из За-
греба је враћена српска културна баштина.18

14  Архив Војводине, Сремски Карловци, Записник о примопреда-
ји предмета из манастира Крушедола у просторијама Главне државне 
благајне у Загребу, инв. бр. 15745/14/1 (11. VII 1941). Д. Вулетић, Судбина 
културне баштине Срема у току II светског рата, Нови Сад 1992, 56.

15  Д. Вулетић, Судбина културне баштине Срема у току II свет-
ског рата, Нови Сад, 1992, 55, бр. 76.

16  Д. Вулетић, Судбина културне баштине Срема у току II свет-
ског рата, Нови Сад, 1992, 59, 60, бр.13.

17  Д. Вулетић, Судбина културне баштине Срема у току II свет-
ског рата, Нови Сад 1992, Vuletić, sudbina umetnina, стр. 136, р.бр. 8.;

18  Тако се наводи следеће: у пакету бр. 206, (KRU 39) (сандук) 
Керамика краља Милана ад. бр. 259 ; Кру 38 (сандук) ад. Бр. 258-259; 
путнички ковчег краља Милана (монограм МО, б.б 606; Д. Вулетић, 
Судбина културне баштине Срема у току II светског рата, Нови Сад, 
1992, 245.
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На основу написаног о предметима везаним за 
династију Обреновић познато је да нису сачувани 
портрети Милана и Михаила Обреновића из мла-
ђих дана, које је 1844. поклонио кнез Михаило Обре-
новић.19
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Албум фотографија Ниша, Прокупља и Куршумлије 
поклоњен кнезу Милану Обреновићу

из збирке Народног музеја у Нишу

Марина Влаисављевић, виши кустос



у данашњој улици Николе Пашића, где је 1965. го-
дине изложена стална археолошка поставка док је 
спомен-музеј „12. фебруар” отворен 1967. године. 

Током свог постојања, Музеј је, поред сталних 
поставки организовао преко две стотине тематских 
изложби, кроз које је јавност била у прилици да 
се упозна са нишком прошлошћу, традицијом и 
кул туром. Хиљаде Нишлија и њихових гостију по-
се тиле су сталне поставке, Ћеле-кулу, Медијану, из-
ложбе, радионице, предавања и друге активности, 
кроз које је Музеј представљао неке од својих 40.000 
предмета. 

Предано и стрпљиво, без обзира на услове, 
рад ници Музеја су деценијама прикупљали и од 
за бо рава и немара чували благо нашег простора и 
народа. Богатством своје баштине Ниш представ-
ља један од најзначајних градова у Србији. Заслуга 
што ће и будуће генерације у то богатство моћи да 
се увере припада плејади ентузијаста, заљубљени-
ка и поштовалаца старина, који су својим делима 
оставили дубоки траг у времену.

Народни музеј у Нишу

Музеј у Нишу основали су 1. априла 1933. годи-
не његови грађани, чланови Музејског друштва, уз 
помоћ патриотских организација и локалне власти. 
Прва поставка је смештена у зграду Учитељског до-
ма, одакле је пресељена у условнији простор куће 
Христодулових.

Вредни ентузијасти прикупљали су, чували и 
представљали археолошко и историјско благо ни-
шког краја. Захваљујући ископавањима, поклони-
ма и куповини Музеј је, пред Други светски рат, 
располагао са преко 20 000 предмета. Савезничко 
бомбардовање 1944. године, при коме је зграда Му-
зеја директно погођена, преполовило је ово непро-
цењиво благо. 

Музеј су, после Другог светског рата обновили 
и подигли његови радници и ентузијасти. Сачуване 
збирке и предмети спашени из рушевина музејске 
зграде, 1945. године пренети су у Учитељски дом, 
где је већ 30. августа наредне године отворена прва 
изложба.

Музеј је од јануара 1949. године почео да се 
стара о Ћеле-кули. Збирке су премештене у зграду 
у данашњој Епископској улици, где су 1950. године 
на сталној поставци изложени најзначајнији пред-
мети. 

Педесете године прошлог века обележили су 
отва рање поставке у Музеју Народноослободила чке 
борбе, у данашњој Лешјаниновој улици и отварање 
Умет ничке галерије у згради Синагоге. Такође, об-
нов  љен је рад Музеја на Медијани. У овом периоду 
из вр шена су изузетно значајна археолошка и етно-
ло ш ка истраживања а стручњаци Музеја помогли 
су реализацију различитих поставки у граду.

Током шездесетих година рад Музеја је значај-
но унапређен. Млади, образовани кустоси покрећу 
низ активности, чиме своју установу сврставају у 
једну од најбољих у Србији. Откупљена је зграда 
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Албум фотографија Ниша, Прокупља и Куршумлије 
поклоњен кнезу Милану Обреновићу

из збирке Народног музеја у Нишу

Грађани Ниша су имали посебне симпатије за 
династију Обреновић а посебно за кнеза, каснијег 
кра ља, Милана, јер је под његовим вођством овај 
град ослобођен од Турака. У збирци фотографија 
исто ријског одељења Народног музеја у Нишу чува 
се албум фотографија Ниша, Прокупља и Кур шум-
лије, који је израдило Географско одељење Глав ног 
Ђенералштаба и поклонило 1879. године кнезу Ми-
лану. Албум садржи изузетно значајне фотографи-
је које сведоче о изгледу ових градова, његових ста-
новника и историјских споменика.

1. Династија Обреновић и Ниш

Династија Обреновић је владала Србијом од 
1815. до 1903. године, са шеснаестогодишњим пре-
кидом од 1842. до 1858. године, када је на власти би ла 
династија Карађорђевић. За династију Обренови ћ 
везани су велики државнички успеси јер је Србија 
постигла независност, постала краљевина и знатно 
проширила своју територију. 

Становништо Ниша је гајило посебна осећања 
према династији Обреновић. Томе је највише до-
при нела чињеница да је кнез Милан био на челу 
ослободилачке војске која је 1878. године завршила 
вишевековну турску окупацију ових крајева.

Кнез Милан Обреновић је учинио знатан напор 
да се новоослобођени Нишки, Пиротски, Топлички 
и Врањски округ што брже укључе у економски, 
социјални, културни и политички живот Србије. Да 

би имао лични увид у догађања у овим крајевима, 
кнез је од нишког Бећир-бега откупио конак од кога 
је направио своју резиденцију. Ово је била и порука 

Милан Обреновић
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Русији да се Србија неће одрећи новоослобођених 
крајева и признати Санстефански мир. Бећир-бегов 
конак се налазио у непосредној близини моста код 
тврђаве, на левој обали Нишаве и био је један од 
најлуксузнијих објеката у Нишу тог доба.

Кнежева куповина резиденције је била и ја-
сна порука да сиромашна кнежевина неће моћи да 
спроведе аграрну реформу и исплати турске зем-
љопоседнике. Терет исплате старих власника пао је 
на сељаке који су земљу обрађивали.

Опште стање у новоослобођеним крајевима је 
било тешко. Град Ниш је био права оријентална ва-
рош са кривудавим уличицама и уџерицама. Варо-
шице и села су били у још горем стању. Економска 
ситуација је била веома тешка. Није било образова-
них кадрова а индустрија није постојала. Морао је 
да буде уложен огроман труд да се ово стање пре-
вазиђе.

Уређењу резиденције – двора се приступило са 
примереном пажњом јер се морао обезбедити ком-
фор сличан оном који је постојао у Београду. У про-
сторијама су се налазила велика огледала, 45 уља на 
платну, преко 200 урамљених фотографија, луксуз-
не чаше, трофејне заставе и друго1. У Нишу се и 
данас могу у приватним колекцијама наћи делови 
дворског инвентара. Уништењем збирке Народног 
музеја приликом савезничког бомбардовања Ниша 
у Другом светском рату неповратно су уништени 
мно ги предмети. 

Двор је користио и краљ Александар а са про-
меном династије 1903. године он губи свој значај. 
Бе ћир-бегов конак је страдао у пожару током Првог 
свет ског рата.2 

Данас у Нишу постоји само један споменик ко-
ји обележава династију Обреновић. То је споменик 
Милану Обреновићу, који се налази у тврђави, у 
форми је пушчаног метка и симболизује ослобође-
ње Ниша од Турака.

2. Фото албум са фотографијама Ниша, 
Прокупља и Куршумлије

Појава фотографије четрдесетих година XIX 
ве ка створила је услове за нови начин бележења и 
документовања догађаја, људи и времена. Фотогра-
фије ведута Београда, Новог Сада и Крагујевца, 
пор трети Вука Караџића, кнеза Михаила, прославе 
Таковског устанка 1865. године, допринеле су и, по-
ред фактографског значаја, имале су важну улогу у 
очувању националног бића.3

Развој технологије, посебно појава колодијум-
ске технике 1851. године, довели су до све масовније 

1  Обреновић – из заоставштине: каталог изложбе, Београд, 1996.
2  Енциклопедија Ниша-Историја, Градина, Ниш, 1995, 24. 3  Горан Малић, Милан Јовановић, фотограф, Београд, 1997.

Корице Албума
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примене фотографије. Током шесте и седме деце-
није XIX века појавиле су се фотографије у форми 
визит карте. У Србији тог доба на овај начин фото-
графисани су чланови владајуће породице али и 
значајне историјске личности.4 Овај формат пого-
довао је појави албума у којима су фотографије чу-
ване. У збиркама Музеја примењених уметности 
чу вају се албуми породица Светозара Милетића, 
Ана стаса Јовановића, Јоце Вујића и други.5 У Вој ном 
музеју се чува фото албум – поклон официрског ко-
ра Кнезу Милану Обреновићу, поводом пунолет-
ства, израђен 1872. године.6

Фото албум са фотографијама Ниша, Прокуп-
ља и Куршумлије у потпуности се уклапа у образац 
израде албума осамдесетих и деведесетих година 
XIX века. Албум – поклон Главног Ђенералштаба 
кнезу Милану Обреновићу је заведен у збирци фо-
тографија историјског одељења Народног музеја у 
Нишу под инвентарским бројем 104. У збирку На-
родног музеја Ниш албум, је ушао 1950. године али 
нема прецизнијих података о дародавцима. Може-
мо претпоставити да је албум био део ентеријера 
резиденције Обреновића у Нишу, одакле је незнаним 
путевима доспео у музеј.

Албум је израђен у форми правоугаоника, са 
повезним странама димензија 49 х 32 центиметра 
и висине 8,5 центиметара. Повез је израђен од ко-
же са металним ојачањима и копчом. Странице су 
димензија 44 х 31 центиметар. На првој страни је 
посвета а на другој наслов самог албума. Обе стра- не су богато украшене хералдичким симболима и 

ка лиграфски исписане. На осталим страница ма на-
лази се 60 фотографија. На 41 снимку представље-
на је архитектура Ниша, изглед тврђаве, турске 
фор  ти фикације на брду Виник, пејзажи око града, 
спо  меник Стевану Синђелићу на Чегру и Ћеле-ку -
ла. На 15 снимака представљено је Прокупље са 
око   лином а на преостала четири Куршумлија. Фо -

4  Мр Миланка Тодић, Албуми за фотографије из збирки Музеја 
примењене уметности у Београду, Зборник 28-29, 1985, 119.

5  ИБИД, 122.
6  Марина Зековић, „Албум поклон официрског кора кнезу Мила-

ну Обреновићу – из збирке Војног музеја”, Зборник историјског музеја 
Србије 29-30, 1996, 165.

Насловна страна Албума

Посвета Милану Обреновићу
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то гра  фије су димензија 20,7 х 15,3 центиметра, уок-
ви рене паспартуом ширине 6,6 центиметара. Свака 
страница је украшена орнаментима и грбом Обре-
но вића.  

Сам аутор фотографија остао је непознат. На 
албуму нема ознаке произвођача нити било каквог 
знака који би указивао на његово порекло. На стра-
ницама на којима се налазе фотографије налазе се 
потписи „Главни Ђенералштаб” и „Географско оде-
љење”. Година израде албума је 1879. што је нагла-
шено на првом листу. Тригонометријском анали-
зом пружања сенки на фотографијама и обрадом 
добијених података у програму за математичку гео-
графију МатГео7, дошли смо до закључка да су фо-
тографије Ниша снимане у два наврата – у другој 
половини марта и почетком јуна месеца. О време ну 
другог фотографисања сведоче и венци на споме-
нику Стевану Синђелићу на Чегру8.

Анализом садржаја можемо уочити компози-
ци  ју првих дванаест фотографија, снимљених са 
Стамбол-капије нишке тврђаве. Изузетно прециз-
но урађене свака од фотографија покрива 30˚ хори-
зон та, да би, спојене све заједно, приказале пуну 
панораму од 360˚ са наведене стајне тачке. Другу 
ком позицију чини шест фотографија снимљених 
са брда Горица (јужно од Ниша) које заједно чине 
па нораму Ниша од 180˚. Ове две композиције пока-
зују изузетну вештину фотографа, имајући у виду 
тадашњи технолошки ниво опреме.

Да се аутор фотографија и албума није бавио 
простом репродукцијом изгледа простора, показу-
ју нам снимци споменика, цркава, црквишта и се-
љана Матејевца у колу. За аутора албума ово нису 

само предели већ живи простор на коме хришћа-
ни обитавају вековима, жртвују се у борби против 
тур ске тираније а сада у миру славе своју слободу. 
Ипак, мотиви фотографија су претежно војнички 
– утврђења која су са брда Виника угрожавала срп-
ске војнике, тврди зидови и капије тврђаве, добро 

7  http://matgeo.mfh inc.net/sunlok.php
8  Чегарска битка се одиграла 31. маја 1809. године (по новом ка-

лен дару).

Део Ниша са Тврђавом

Део Прокупља



345

уређени касарнски објекти. Све је то створио неп-
ријатељ али српска војска је успела да савлада ње-
гову снагу и ослободи град.

Као што смо напоменули, аутор фотографија 
није познат. Познато нам је да је кнез Милан Обре-
новић током осамдесетих година пуно радио на мо-
дернизацији војске. Новом организацијом уведен 
је Главни Ђенералштаб а у њему географско одеље-
ње. Имајући у виду значај израде различитих врста 
карата и премера, не само за војне потребе, можемо 
претпоставити да је географско одељење било оп ре-
м љено најсавременијом опремом тога доба, са обу-
ченим људством. Не можемо искључити ни могућ-
ност да је неки од познатих фотографа тог доба био 
укључен у процес снимања терена за војне потребе. 
Сам албум не даје одговоре на ова питања.

Не постоје ни прецизни подаци када је албум 
уручен кне зу Милану Обреновићу. Имајући у виду 
да смо закључили да је део фотографија снимљен у 
првој половини јуна а да је било неопходно време 
да се фотографије израде као и да се направи сам 
албум можемо претпоставити да се то десило у 
другој по ловини 1879. године. Можда је рођендан 
кнеза Ми лана, који пада 22. августа био повод да му 
се уру чи овај спомен новоослобођених крајева. То 
је још једна од тајни коју овај албум крије а коју, са 
ове вре мен ске дистанце, не можемо да разрешимо.

Албум представља изузетно важно сведочан-
ство о времену у коме је настао. Повод настанка и 
сам аутор нису познати. Ипак, можемо јасно уочити 
висок ниво познавања технологије и схватања пер-
спективе. За историчаре, архитекте и етнологе овај 
албум представља изузетну ризницу из које се мо-
же доћи до обиља података о том важном периоду 
наше историје.

Албум фотографија Ниша, Прокупља и Кур-
шум лије, које је кнезу Милану Обреновићу 1879. 

го дине поклонио Главни Ђенералштаб представља 
изузетно значајну збирку података о времену у ко-
ме је настао. Готово непосредно после ослобођења 
од Турака, када су ови градови још увек били ори-
јенталне паланке, израђен је сет фотографија, ви-
соке техничке прецизности. Две композиције изра-
ђене у облику панорама од 360˚ и 180˚ сведоче о 
ви соком технолошком нивоу фотографа. Поред 
тога, снимљени су остаци старих цркава који сведо-
че о дугој хришћанској традицији у овим кра је ви-
ма. Фотографије Ћеле-куле и споменика Стева ну 
Син ђелићу на Чегру говоре нам о намери аутора да 
остави сведочанство о историји борбе за слободу. 
Анонимни војници и народ на улицама и у колу да-
ју нам материјал за истраживање етнолошких еле-
мената. Фотографије су снимљене тада уобича јеном 
колодијумском техником.

Албум се налази у збирци Народног музеја у 
Нишу а фотографије из њега су репродуковане и 
при казане на више изложби посвећених том пе-
рио  ду. Боравак владара из династије Обреновић у 
својој летњој резиденцији у Нишу показује њи хову 
посебну везу са овим градом и простором јуж не 
Србије. Вероватно знајући за ту чврсту везу офи-
цири Главног Ђенералштаба су му и поклонили овај 
албум.





Збирка оружја барона Николића
у Народном музеју Зрењанин

Видак Вуковић, виши кустос



Народни музеј Зрењанин

Народни музеј у Зрењанину основан је сада 
већ давне 1906. године. Наиме, те године је, 25. ма-
ја, Муниципијални одбор Торонталске жупаније 
до нео одлуку да се у ондашњем Великом Бечкереку 
(да нас Зрењанину) оснује музеј. Иако је музеј био 
отво рен за јавност тек 1911. године, мислимо да је 
одлука Муниципијалног одбора од 25. маја 1906. 
године датум који треба узимати као релевантан 
за оснивање нашег музеја. Пре свега, био је то први 
званичан акт државних органа ондашње власти о 
оснивању музеја.

Иницијатива за оснивање Музеја потекла је 
не колико година раније од градске интелигенције 
и представника Торонталске жупаније. Почетком 
1902. године у састав Културног удружења Торон-
талске жупаније улази и новоформирани Одбор 
за оснивање музеја и библиотеке. Формирана је и 
комисија за реализацију ове идеје, на чијем че лу 
је био велики жупан Торонталске жупаније Ла још 
Делиманић. О припремама и активностима веза-
ним за оснивање музеја извештавају ондашње ве-
ликобечкеречке новине „Торонтал” и „Вохенблат”. 
Упућен је апел грађанству жупаније да се учлањује 
у културно удружење, те да преко органа власти до-
ставља све старине са подручја Торонталске жупа-
није. Велики број грађана Бечкерека и околних 
места поклањао је за Торонталски музеј разне пред-
мете. У почетку, најбројније збирке биле су, свака-
ко, археолошка, природњачка и нумизматичка. Фор-
мирање збирке оружја текло је спорије. Пре свега, у 
односу на остале музејске предмете, оружја је било 
у мањем броју, а и власници су га се теже одрицали 
из различитих разлога.
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Збирка оружја барона Николића
у Народном музеју Зрењанин*

повећавало је могућност отуђења предмета или, 
пак, њиховог загубљења или погрешног реинвен-
тарисања. Врло честа одредница у старој инвентар-
ској књизи у рубрици „начин набавке” стоји „зате-
чено у музеју”.

Према садашњој, важећој документацији Исто-
ријског одељења (старија историја) број пред мета 
који воде порекло из збирке барона Нико лића је 
36. Од тога је 27 примерака ватреног оружја и 9 
примерака хладног оружја. У музејској документа-
цији нема података када су предмети из збирке 
ба рона Николића дати за Торонталски музеј или 
Торонталском музеју. Наиме, барон Федор Нико-
лић преминуо je 1903. године. Мада доста боле стан, 
засигурно је морао знати, као истакнута по литич-
ка и друштвена личност Торонталске жупа није, за 
идеју о оснивању Торонталског музеја. Поготово, 
када се зна за његову наклоност према култур ним 
институцијама. Као цивилни посланик у Бо сни и 
Херцеговини залагао се за оживљавање културних 
пројеката у Босни. Био је на челу Одбора музеј-
ског друштва у Сарајеву. Значајно је и његово анга-
жовање у Матици српској, о чему ће доцније бити 
речи. Могуће је да је за живота дао предмете за То-
ронталски музеј, јер је још пре његове смрти почела 
активност око сакупљања предмета за музеј, или 
је изразио жељу за тим, коју је спровео његов син, 
барон Федор Николић Млађи. 

Барон Федор Николић оцењен је у нашој 
историографији као личност чија је политичка де-

Посебно се ангажовао на прикупљању предме-
та за Торонталски музеј ондашњи велики архивар 
Торонталске жупаније Богољуб Алексић. По струци 
правник и историчар, веома утицајан, својим ауто-
ритетом опредељивао је грађане да поклањају пред-
мете за Музеј. Из првог познатог инвентара музеј-
ских ствари, предатог 20. и 21. октобра 1919. године 
по наредби поджупана Торонталске жупаније Бо-
го љуба Алексића, тада и професора Српске вели-
ке гимназије у Великом Бечкереку, сазнајемо да је 
збирка оружја имала 52 примерка ватреног оружја, 
четири комплетне двобојске гарнитуре и 40 приме-
рака хладног оружја. 

Из поменутог инвентара види се да је збирка 
барона Николића била разноврсна. Поред приме-
рака хладног и ватреног оружја, ту је било делова 
војничке униформе, делова коњске опреме, кућ-
ног мобилијара, археолошког материјала. У одеље-
њима, у којима би ови предмети могли бити раз-
вр стани, нема података који би указивали да је 
иједан предмет припадао збирци барона Николића. 
Ни број предмета који се налазе у Историјском 
оде љењу не одговара инвентару из 1919. године. 
Разлоге за то треба тражити у честим сељењима му-
зеја, несистематичности у раду, нарочито између 
два рата, у пропустима у реинвентарисању, те и не-
сигурним временима Другог светског рата. Све то 

*  Рад истог назива са одређеним изменама публикован је у збор-
нику Рад Музеја Војводине, бр. 55.
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лат ност била на линији мађарских владајућих стра-
на ка Угарске. Његова политичка активност по кла-
па се са периодом интензивирања борбе српског 
народа за своја права у Угарској. Умереност у вође-
њу политике, а засигурно се борио за права Срба, 
често је изгледала ближа политици мађарских вла-
дају  ћих странака, него српској опозицији. Њего ва 
политичка и свака друга активност није била ве-
зана само за Торонталску жупанију, у којој је било 
његово имање, већ је деловао на ширем српском 
простору, где је оставио знатне трагове као полити-
чар, правник и народни добротвор.

Барон Федор Николић, рођен је 7. јуна 1836. 
године из брака Јована Николића и Јелисавете-Сав-
ке Обреновић, ћерке кнеза Србије Милоша Обре-
новића. Племићки лист и грбовница издати су 1693. 
године Мирославу Николи-Николићу. Придев „од 
Рудне” издат је у Бечу 21. маја 1840. године Јовану 
Николићу, оцу Федоровом. Имање у Рудни купили 
су заједно 1781. године Јован Николић и Теодор 
Јоановић Миријевски. Била је то пустара, доста неу-
гледна, па стога и јефтино плаћена. По пописима из 
1792. и 1816. године власници Рудне су Николићи и 
Јоановићи. 

Федор се школовао у Темишвару и Пешти, 
а крајем 1851. године приватни учитељ био му је 
Све тозар Милетић. „Пре подне приправљам се за 
полагање мојих наука (право), после подне практи-
цирам код г. Дворачека, три пута у недељи дајем 
часове синовима г. Николића, потоњим баронима 
Федору и Михајлу”, наводи Милетићеве речи Васа 
Стајић. Правне науке Федор је завршио у Грацу 1858. 
године. До 1860. године службовао је у Војводини 
Српској, положио адвокатски испит, али се убрзо 
посветио политици. Изабран је 1861. године за зе-
маљ ског посланика у пардањском срезу (Међа) са 
листе Деакове странке, а на следећим изборима, 

1865. године, освојио је мандат у жомбољском сре-
зу. Као посланик Либералне странке био је члан 
српског клуба.

Тих година активан je и у културном животу 
Срба у Угарској; даје прилоге Матици српској, 
орга низује културне активности Срба у Пешти на 
ко ј ма су се сакупљали добровољни прилози за раз-
не актив ности. При сентандрејској Препарандији 
основао је фондацију из које ће се сваке године 
давати два дуката ученику који постигне најбољи 
успех из српског језика, а један дукат ономе ко се 
буде одликовао у православном катихизису. Барон 
Федор Николић је волео и позориште. Био је на челу 
економског одсека Српског народног позоришта 
из Новог Сада. Политика му је, међутим, животно 
опредељење. Две године, 1867. и 1868, провео је пу-
тујући по европским државама, проучавајући по-
литичко-административно устројство, економске 
односе и установе. Најдуже је боравио у Бриселу и 
Лондону. Путовање је прекинуо на вест да му је ујак, 
кнез Србије, Михаило убијен у Кошутњаку. Са оцем 
Јованом, 12. јуна 1868. године, стиже у Београд. Ту 
их је дочекао Бењамин Калај, у својству једног од 
главних организатора погреба. Како кнез Михаило 
није оставио тестамент, целокупна његова имовина 
требало је да припадне његовим сестрама Петрији 
од Варадија и потомцима покојне Јелисавете-Савке, 
Николићима од Рудне. Федору су припала три 
имања: имање Мавродин у жупанији Телеорман, 
имање у жупанији Илфов и једна четвртина имања 
Андрасести. Са ових имања Федор је убирао приход 
од око двадесет хиљада дуката годишње. Тако 
економски ојачао, одлучује да подигне парни млин 
у Великој Кикинди.

Намесници малолетног Милана, Јован Ристић 
и Миливоје Блазнавац, тајно су се договарали да у 
Устав Србије, који је донет 1869, унесу одредбу да 
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ће престолонаследник српског двора бити Федор 
Николић од Рудне, али се од те идеје одустало.

Барон Николић се у политици све више удаљава 
од свог некадашњег учитеља Светозара Милетића. 
Децембра 1878. године барон Николић изабран је за 
члана управног Одбора Друштва за Српско народно 
позориште у Новом Саду, у коме су били још и 
Михајло Полит-Десанчић, Јован Суботић, Антоније 
Хаџић и др. Две године касније, 18. септембра 1880, 
на Скупштини Матице српске изабран је за њеног 
члана.

На предлог министра финансија Аустроугарске 
Бењамина Калаја, цар је именовао барона Федора 
Николића 1882. године за цивилног посланика и 
тајног саветника при војној управи Босне и Хер це-
говине. Због заслуга стечених у овој земљи одли-
кован је 1884. године Орденом гвоздене круне I ре-
да, а горњи дом мађарског парламента прогласио га 
је за свог доживотног члана. Из породичних разло га 
1886. године повлачи се из службе, а том прили ком 
га Сарајево и више босанских градова проглашава-
ју почасним грађанином. Изабран је 1887. и 1892. 
године за посланика великокикиндског округа. Као 
краљевски повереник присуствује Српском цркве-
ном сабору 1897. године. Поред Ордена гвоздене 
кру не I реда, носилац је Ордена Таковског крста 
Краљевине Србије, као и Ордена „румунске звезде” 
Краљевине Румуније.

Барон Федор Николић озбиљно је оболео сре-
дином 1902. године, а умро је на свом имању у Руд-
ни, 27. фебруара 1903. године.

„Као човек”, писао је на вест о смрти барона 
Федора Николића сарајевски „Источник” – „био је 
у приватном животу јако омиљен, а уз то добра срца 
и дарежљив. Сиротињу је свугдије помагао, која ће 
га се вазда са благонаклоношћу сјећати.”

Попис каталошких јединица

1. Двобојска гарнитура
Лијеж – Белгија, XIX век, инв. бр. И 345
Дужина пиштоља 42 цм, цев 24,5 цм,
калибар 1,1 цм

Гарнитура готово целовита (недостаје један део 
прибора и поклопац кутије). Кутија обложена из-
унутра чојом црвене боје. Цев шестоугаона, жлеб-
љена (12 жлебова), брунирана, са горње стране у 
тех ници тауширања златом текст: ARQER CH. BOD-
SON A LIEGE и нумерација пиштоља 1 и 2. Дршка 
од ебоновине, резбарена једноставним, уздужним 
линијама. Табан украшен флоралним мотивима у 
техници цизелирања. Механизам са перкусионим 
системом.

2. Двобојска гарнитура
Лондон – Енглеска, XIX век, инв. бр. И 346
Дужина пиштоља 39 цм, цев 24,5 цм,
калибар 1,3 цм

1
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Гарнитура добро очувана, непотпуна (недостају де-
лови прибора). Кутија без поклопца, обложена зеле -
ном чојом. Гарнитура је произведена у радионици 
чувеног лондонског оружара Џозефа Ментона (Jo-
seph Manton, 1766–1835). Ово је по прецизности 
уса  вршени тип двобојске гарнитуре, једноставног, 
не много луксузног изгледа. Цев је осмострана, глат-
ка. Са горње стране угравирано: JOSEPH MANTON 
HANOVER SQVARE LONDON, а на табанској даш-
чици писаним словима: JOSEPH MANTON. Браник 
обарача хромиран, гравиран флоралним мотиви ма, 
на њему број 229. Дршка, као и арбија, од дрве та, 
резбарена у мрежастој структури. Механизам са 
пер кусионим системом.

3. Двобојска гарнитура
Праг – Чешка, XIX век, инв. бр. И 347
Дужина пиштоља 40 цм, цев 23,8 цм,
калибар 1,2 цм
Гарнитури недостаје један пиштољ и један део при-
бора. Кутија обложена зеленом чојом, недостаје по-
клопац. Гарнитура потиче из радионице чуве ног 
чешког оружара Лебеде. На цеви, са горње стра не, 
угравирано: A.V.LEBEDA IN PRAG. Табанска да ш-
чица изгравирана финим флоралним мотивима и 
уоквиреним натписом: A.V.LEBEDA. Цев осмо уга-
она, жлебљена (18 жлебова). Дршка, као и усадник, 

од дрвета, резбарена у мрежастој структу ри. Mеха-
низам са перкусионим системом.

4. Двобојска гарнитура
Будимпешта – Мађарска, XIX век, инв. бр. И 345
Дужина пиштоља 38,7 цм, цев 25,7 цм,
калибар 1,1 цм

2 3

4

Гарнитура је луксузне израде. Недостају три дела 
прибора. Кутија изнутра обложена тамноплавим 
плишем, недостаје поклопац. Припада типу итали-
јанске перкусионе двобојске гарнитуре са почетка 
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XIX века. Потиче из радионице Јозефа Кирнера из 
Пеште.
Цев жлебљена (18 жлебова), споља осам канелира. 
Дршка и усадник од полираног дрвета, украшени 
резбарењем, флоралним мотивима. Са горње стра-
не, на хрбату, тауширањем златом, готицом напи-
сано: KIRNER JOSEF PESTEN а иза тога према ру-
кохвату, број 1 односно 2. Према врху, код уста цеви, 
у техници тауширања златан прстен (венац) од ли-
столиких мотива. На табанској дашчици иза ороза 
тауширано: KIRNER, а испод тога број 1 односно 2 
(нумерација пиштоља). Табан и цев укра шени у тех-
ници тауширања, златом као и цизелирањем, углав-
ном флоралним мотивима.

5. Пушка са системом на кремен
XVIII век, инв. бр. И 162
Дужина пушке 115 цм, цев 75 цм, калибар 1,5 цм

5

Пушка има две цеви у вертикалном односу (бок 
ра според), жлебљена са 5 овалних и 5 V жлебова, 
наизменично. Кундак од дрвета, украшен дискрет-
ним дуборезом и инкрустацијама од лима. Место за 
арбију са стране (арбија недостаје). Браник обарача 
од дрвета, окован гвожђем.
Бок распоред цеви које се окрећу око централне осе 
(„DREHLING”, „OKRIT”) омогућава довођење цеви 
из доњег положаја у горњи ради дејства. Цеви су 
обележене бројевима 1 и 2. На хрбату код обе цеви 
гравирано: IOHAN CHRISTOPH IN BAMBERG. Пре-
ма Чилаг Ференцу (CSILLAG FERENC), ради се о 
пушци са дуплом цеви за стрелца граничара из дру-
ге половине XVIII века.

6. Пушка са системом на кремен
Инв. бр. И 163
Дужина пушке 127 цм, цев 90,4 цм, калибар 2 цм

6

Цев округла, фасетирана, мало проширена при вр-
ху, са предњим нишаном. Недостаје арбија. Укра-
шена у техници тауширања лимом светлије боје, 
флоралним и геометријским мотивима. Украс поја-
чан већим бројем розета са црвеним коралом у 
сре дини. Механизам одговара аустријском типу М 
1754. На табанској дашчици, иза ороза, гравирана 
фигура човека са запетим луком, а испред фигура 
коњаника у галопу. Кундак од дрвета тамније боје, 
резбарен, са капом од гвожђа. 

7. Пушка са системом на кремен
Инв. бр. И 164
Дужина пушке 136,3 цм, цев 98,3 цм, калибар 1,7 цм

7

Цев округла, без жлебова са предњим нишаном. При 
крају цеви на хрбату, у техници пунцирања круна са 
писаним словом R у позлати, а испод тога, такође 
пунцирањем: FABR.DI.EN.AP. На врату кундака, 
овална плочица са гравираним монограмом писа-
ним словима: F I G. Механизам за окидање одговара 
аустријском моделу М 1754. На табанској дашчици 
угравирано писаним словима: VEIT SITTAUER IN 
WIENN. Браник обарача од дрвета ојачан металом. 
Кундак од дрвета тамније боје, делимично резбарен. 
Пушка нумерисана бројем 1. 
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8. Пушка са системом на кремен
Инв. бр. И 165
Дужина пушке 128,5 цм, цев 90,5 цм, калибар 1,5 цм

тауширања исписано: IOH. IUNKA. TÖPLIZ. Даље, 
према врату пушке пунциран позлаћен грб (пе-
чат) мајстора, а испод фигура јелена у покрету, та-
кође позлатом у техници пунцирања. На табанској 
дашчици угравирано: JOH. JUNKA. TÖPLIC. Ме-
ханизам одговара аустријском типу М 1754. Кун дак 
дрвени, делимично резбарен, флоралним мо тиви-
ма. Браник обарача од дрвета, ојачан гвожђем. Са 
десне стране кундака сандук са поклопцем. Aр бија 
од дрвета са врхом од светлог рога. 

11. Пушка са системом на кремен
XVIII век, инв. бр. И 172
Дужина пушке 103 цм, цев 64,3 цм,
калибар 1,5 цм

8

Пушка је луксузне израде. Механизам одговара 
аустријском типу М 1754. Цев глатка, при врху бла-
го проширена, са предњим нишаном, украшена ме-
стимично, целом дужином, флоралним мотиви ма, 
у техници тауширања. Украс појачан већим бро јем 
розета, са црвеним коралом у средини, симе три чно 
распоређених. Арбија од гвожђа. На капи кундака 
гравирано латиницом слово N и број 5. Кун дак 
једноставан, без украса. 

9. Пушка двоцевна
XVIII век, инв. бр. И 166
Потпуно идентична са пушком инв. бр. И 162, 
недостаје ороз.

9

10. Пушка са системом на кремен
Инв. бр. И 167
Дужина пушке 92 цм, цев 53,3 цм, калибар 1,3 цм

10

Припада типу ловачке пушке. Цев је споља осмо-
угаона, жлебљена (7 жлебова). Задњи нишан пре-
кла  пајући. На хрбату цеви, иза нишана, у техници 

11

Припада типу ловачке пушке. Цев осмоугаона жле-
бљена (7 жлебова). Задњи нишан преклапајући. При 
завршетку цеви, на хрбату, техником пунцирања 
утиснут у овалу знак оружара са гротескном пред-
ставом сунца, а испод тога истом техником у ра спо-
реду троугла три крина, све у позлати. Кундак од 
др вета, делимично резбарен флоралним мотиви  ма, 
без поклопца магацина. Оков пушке од месинга, 
арбија од дрвета са месинганим врхом. На табан-
ској дашчици угравирано писаним словима: FER-
DINAND MORAVEK. На врату кундака овална ме-
сингана плочица са монограмом (писана слова): F K. 
 
12. Пушка са системом на кремен
Инв. бр. И 174
Дужина пушке 84 цм, цев 47,7 цм,
калибар 1,2 цм
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Цев осмоугаона, жлебљена (7 жлебова) са предњим 
и задњим нишаном. Кундак резбарен, са флорал-
ним мотивима, оков од гвожђа без посебних украса. 
Табан француског типа у одличном стању. Недостаје 
поклопац магацина, арбија од дрвета са гвозденим 
завршетком. 

13. Пушка са системом на кремен
XVIII век, инв. бр. И 193
Дужина пушке 106,5 цм, цев 67 цм, калибар 1,5 цм

12

13

Цев фасетирана, без украса, са предњим нишаном. 
Кундак украшен резбарењем и инкрустацијама од 
месинганог лима са представама из лова. Табан 
фран цуског типа са оригиналним кременом. Арбија 
од дрвета без врха. 

14. Пушка са системом на кремен
Инв. бр. И 194
Дужина пушке 113,5 цм, цев 77 цм, калибар 1,3 цм

14

Ловачка пушка, веома лепо украшена. Цев осмо-
угаона, жлебљена, са предњим и задњим нишаном, 
при врху, као и при завршетку, гравирана флорал-
ним мотивима. На хрбату, испод задњег нишана, 

исписано у техници тауширања: IOHANN IAKOB 
KUCHENREUTER, и пунциран знак оружара (јахач 
са исуканом сабљом), све у позлати. Реч је о Јохану 
Јакобу Кухенројтеру, оружару из Регензбурга (Не-
мач ка) који је живео у XVIII веку. Оков од месинга 
са гравираним мотивима из лова, као и браник оба-
рача. Арбија недостаје. 

15. Тврђавска пушка
Лијеж, XIX век, инв. бр. И 196
Дужина пушке 174 цм, цев 134 цм, калибар 2,5 цм
Припада типу остагпунећих пушака на сједињењи 
патрон. Заснива се на проналаску Самуела Јоханеса 
Паулија ( JOHANES SAMUEL PAULY) и усавршеној 
верзији белгијског конструктора из Лијежа Шарла 
Робера (CHARLES ROBERT). 
Пушка је веома масивна: 14,590 кг. Цев је фасети-
рана, жлебљена (16 жлебова). На хрбату пушке, та-
уширањем златом, готицом исписано: G.T.KIM MEL 
IN WIEN (бечки лиферант оружија). Испод тога, 
ближе врату пушке, такође тауширањем зла том 
исписано: SISTEM ROBERT PATENT. Испод тога, 
на исти начин, пушка је нумерисана стилизова ним 
бро  јем 1. 

15 и 16

16. Тврђавска пушка
Лијеж, XIX век, инв. бр. И 197
Потпуно идентична са пушком инв. бр. И 196, 
осим што је нумерисана бројем 2.

17. Ловачка пушка са системом на кремен
Инв. бр. И 229
Дужина пушке 114,5 цм, цев 76,7 цм, калибар 1,5 цм
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Цев осмоугаона са предњим и задњим нишаном, 
жлеб љена (7 жлебова). На хрбату цеви, при задњем 
делу, тауширано: SELTENREICH A TROPPA. Кун-
дак украшен инкрустацијама од месинганог ли ма, 
флоралним мотивима и мотивима из лова. Бра  ник 
обарача од месинга, као и капа кундака, са истим мо-
тивима. Арбија од дрвета са месинганим врхом. 

18. Пушка са системом на кремен
Инв. бр. И 230
Дужина пушке 136,5 цм, цев 98,2 цм, калибар 1,7 цм

Цев жлебљена (12 жлебова), са предњим и задњим 
преклапајућим нишаном. Иза нишана, према врату 
пушке, у техници тауширања изведено слово I уок-
вирено венчастом гравуром. Табан западно-балкан-
ског типа са угравираним цветним мотивима. 
Пе тострани турски кундак и усадник од тамнијег 
дрве   та, украшен инкрустацијама од месинганог ли-
ма, као и барокним чавлима, распоређеним ромбо-
идно и троугласто. Са доње стране кундака магацин 
са дрвеним, овалним поклопцем. Обарача лоптастог 
облика, без браника. Арбија од дрвета са врхом од 
слоноваче облика зарубљене купе.

20. Пушка ловачка, малокалибарска
Инв. бр. И 294
Дужина пушке 95 цм, цев 48 цм, калибар 0,8 цм

17

18

Цев фасетирана, од половине ка завршетку осмо-
угаона. Знак оружара у техници пунцирања при кра-
ју цеви. Табан француског типа. На табанској даш-
чици угравирано: VEIT SITAUER IN WIENN и број 
3. На врату кундака овална плочица са иницијали-
ма, писаним словима: T J K. Кундак резбарен. Недо-
ста је арбијa.

19. Пушка са системом на кремен
Инв. бр. И 231
Дужина пушке 99,5 цм, цев 69,2 цм, калибар 2 цм

19

Пушка је доста масивна. Цев осмоугаона, причвр-
шћена за усадник са два месингана шира прстена. 

20

Цев осмоугаона, фасетирана, глатка. На хрбату це-
ви, иза задњег нишана, гравирано: K:K: PATENT 
DER LAUFZUGE F. SPACIL IN WIEN. Кундак лаки-
ран, делимично резбарен у мрежастој структури. 
Браник обарача у комбинацији метала и рога. 

21. Пушка ловачка, малокалибарска
Инв. бр. И 314
Дужина пушке 89 цм, цев 47,6 цм, калибар 0,8 цм

Цев осмоугаона, фасетирана, жлебљена (6 шрир жле-
бова), без икаквих ознака. Усадник од гвожђа, укра-

21
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шен у техници цизелирања флоралним мотивима. 
Кундак од лакираног дрвета, резбарен у мрежастој 
структури. Затварач, чијим окретањем за 180 степе-
ни се ослобађа цев за пуњење, од месинга. Има пред-
њи и задњи нишан. 

22. Пиштољ са системом на кремен
Инв. бр. И 179
Дужина пиштоља 39,9 цм, цев 22,6 цм, калибар 1,3 цм

22

Цев осмоугаона, жлебљена плитко, са предњим и 
задњим нишаном. При крају цеви гравирано писа-
ним словима: GEORG WOLF IN WÜRZBURG. Та-
бан француског типа, XVIII век. Недостаје горњи 
део ороза. Арбија дрвена са гвозденим завршетком. 
Кундак мрежасто резбарен, а на усаднику, при врху, 
гвоздени полупрстен. 

23. Пиштољ са системом на кремен
Инв. бр. И 180
Дужина пиштоља 44,2 цм, цев 27,5 цм, калибар 1,7 цм

Цев глатка, фасетирана, при врху благо прошире на. 
Има предњи нишан. Барутна комора ојачана са два 
прстена, украшена флоралним мотивима у тех ни-

23 и 24

ци цизелирања. Табан француског типа, недо стаје 
горњи део ороза, украшен, такође цизелирањем, мо-
тивима из ратних сукоба. Оков од месинганог лима, 
као и браник обарача. Табанска плочица украшена 
у техници инкрустације, месинганим лимом, тако-
ђе мотивима из рата. Дршка кљунаста (највише 
слич на енглеском типу из XVIII века). Испод чанка 
угравирано нечитко име оружара. Има дрвену арби-
ју са месинганим завршетком. 

24. Пиштољ са системом на кремен
Инв. бр. И 187
Потпуно идентичан са пиштољем инв. бр. И 180.

25. Пиштољ са системом на кремен
Инв. бр. И 249
Дужина пиштоља 50,3 цм, цев 34,4 цм,
калибар 1,7 цм

25

Цев фасетирана, без жлебова, хрбат заравњен. Са 
горње стране, на заравњеном делу, гравирано: RE-
VOVE. AIOVN. IOR. Цев при крају украшена фло-
ралним мотивима у техници гравирања. Табан 
француског типа, никлован. Иза ороза фигуре два 
пса, а испред, рода савијеног врата и дрво, све у тех-
ни ци гравирања. Усадник и дршка од дрвета мрке 
боје, украшени инкрустацијом од лима. На сави је-
ном де лу дршке (врату) грб (двоглави орао са кру-
ном и крстом) у истој техници. Дршка кљунаста 
(најви ше слична немачком типу из друге половине 
XVIII века). 
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26. Пиштољ са системом на кремен
Инв. бр. И 254
Дужина пиштоља 39,5 цм, цев 23,4 цм, калибар 1,5 цм

29. Сабља
Инв. бр. И 207
Дужина сабље 88 цм, накрсница 13,5 цм,
корице 81,5 цм

26 и 27

Цев округла, глатка, при завршетку петострана. Има 
предњи нишан. Табан француског типа са пунци-
раним натписом: ROSSI. Дршка припада кавкаском 
типу, повијена, са куглом на крају. Усадник и кун-
дак украшени шираз мозаиком: ебоновина, кост, 
барокни чавли и звездице. Обарача у облику језич-
ка, без браника. 

27. Пиштољ са системом на кремен
Инв. бр. И 256
Потпуно идентичан са пиштољем инв. бр. И 254 
(изнад натписа ROSSI слово G). 

28. Бајонет
Инв. бр. И 204
Дужина бајонета 63,6 цм, дршка 12 цм, корице 53,4 цм

Бајонет припада моделу француске пушке система 
Лебел М 1886. година (модел модификован 1916. 
го дине). Корице од челика, поцрнеле, овалне, при 
врху се сужавају. Ударна оштрица бајонета четворо-
бридна. Дршка од месинга са механизмом за при-
чврш ћи вање на пушку. На накрсници бајонета пун-
цирано: А 11628 (серијски број).

28

29

Сечиво од квалитетног челика, доста закривљено. 
Недостаје дршка (има само метални шиљак). На-
крсница облика латиничног слова S, са представама 
глава жене и змаја, на крајевима. Корице металне, 
са позлатом, украшене целом дужином флоралним 
мотивима. Датирамо је у прву половину XIX века. 

30. Сабља официрска
Инв. бр. И 209
Дужина сабље 116 цм, сечиво 87 цм

Сечиво са обостраним дуплим жлебом и браздом 
на средини, уз телуће. Месигана дршка рађена по 
узору на сабље француских артиљеријских офици-
ра М 1829, украшена мотивима храстовог листа. 
Рукохват од коже, ојачан тордираном жицом. На 
месинганом штитнику у техници пунцирања испи-
сано: CARLSON. 

31. Флорет
Инв. бр. И 211
Дужина флорета 106 цм, сечиво 88 цм 

30
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Затупљено сечиво од челика, при крају пунцира-
њем исписано: SOLINGEN. Штитник за руку од ме-
синга, овалног облика. Дршка од рога тамне боје, на 
завршетку месингана лопта. 

32. Флорет
Инв. бр. И 212
Потпуно идентичан са флоретом инв. бр. И 211.

33. Сабља парадна
Инв. бр. И 234
Дужина сабље 94,5 цм, сечиво 80 цм,
накрсница 12,5 x 7,6 цм 

31 и 32

33

Сечиво закривљено, једносекло, при врху проши-
рено и двосекло (235 мм). Телуће доста широко. 
Дршка од дрвета, обложена металом са позлатом, 
украшена у техници пунцирања и гравирања фло-
ралним мотивима. При крају благо повијена, недо-
стаје пупчасти завршетак. Сабља припада пруском 
типу са почетка XIX века.

34. Сабља пешадијска, почасна
Инв. бр. И 235
Дужина сабље 97 цм, сечиво 80 цм, корице 85,5 цм, 
накрсница 11,7 цм

34

Сечиво сабље од дамашћанског челика, доста уско, 
повијено, једносекло (осим при врху, тзв. пандур-
ски врх). Телуће благо заобљено. Дршка од месинга 
украшена у техници гравирања, флоралним моти-
вима. Завршетак дршке повијен, са представом жен-
ске главе и малом сфингом на врху. Са десне стране 
на рукохвату мађарски грб. Накрсница у облику 
ћи риличног слова С. Корице од месинга украшене 
гра вирањем, флоралним мотивима. Сабља је са по-
чет ка XIX века. 

35. Сабља почасна
Инв. бр. И 236 
Дужина сабље 99 цм, сечиво 83 цм, корице 85 цм, 
накрсница 13 цм 

35

Сечиво од квалитетног челика, без ознака, једно-
секло (осим при врху). Дршка од гвожђа, затамњена, 
украшена флоралним мотивима, благо повијена, са 
представом лавље главе на завршетку. Накрсница 
у облику латиничног слова S. Корице такође од за-
тамњеног гвозденог лима, украшене местимично 
флоралним мотивима. Завршетак корица у облику 
турбана. Сабља је са почетка XIX века.

36. Сабља
Инв. бр. И 237
Дужина сабље 95,3 цм, сечиво 82,5 цм

36

Сечиво од челика, дискретно повијено, без ознака, 
једносекло. Дршка од дрвета, обложена кожом оба-
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вијеном тордираном месинганом жицом, оштећена. 
Недостају корице. Сабља припада пруском типу са 
почетка XIX века. 

Поред збирке оружја барона Николића, у На-
родном музеју Зрењанин постоји и један документ 
који је у вези са династијом Обреновића. Ради се о 
Указу о унапређењу генерал-штабног поручника 
Љубомира Ивановића у чин капетана II класе. 
Указ је донет у Београду 27. јануара 1861. године 
у Министарству иностраних дела. То је лист пе-
рга мента димензија 42,3 цм х 28,5 цм, са сувим пе-
чатом, лево потпис кан целарије, десно, кнеза Ми-
хајла Обреновића. Бли жих података о официру 
Љу бомиру Ивановићу не мамо, као ни о начину 
доспећа документа у наш музеј.
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Публикација „Обреновићи у музејским и дру-
гим збиркама Србије” прати давно успостављене 
постулате научности критичке историографије и 
по себности музеолошког рада. Цела публикација 
уклоп љена је у основе традиционалне али и нове 
музеологије. Темељи се на научно-истраживачкој 
делатности 13 научних радника из 10 еминентних 
установа који су каталошки пописали заоставшти-
ну династије Обреновић из укупно 11 музеја, га-
лерија, архива и манастира на простору Републике 
Србије (Историјског музеја Србије, Историјског 
ар  хива Београда, Галерије Матице српске, Музеја у 
Смедереву, Завичајног музеја у Јагодини, Народног 
му  зеја у Краљеву, Музеја Војводине, Народног му-
зеја у Нишу, Народног музеја у Зрењанину и ма на -
сти ра Крушедола). 

Посао на прикупљању, обради и јавном пре-
зентовању музеалија на најбољи начин осветљава 
и сведочи о приватном и друштвеном животу вла-
дарске породице Обреновић. Једним делом то су 
и веома луксузни предмети који својим порек лом, 
изгледом и материјалом говоре о статусу, богат-
ству, утицају и моћи насилно свргнуте и готово 

заборављене династије. Истовремено то је и поку-
шај да се сачува од ишчезнућа део државног и на-
ционалног идентитета нововековне Србије. Сви 
презентовани предмети и архивски фондови корек-
тно су каталошки пописани и описани, а таква об-
рада, као примарна делатност заштите културних 
добара, омогућава нова истраживања, компарације, 
доношење закључака за другачија и детаљнија 
исто ријска и музеолошка истраживања. Збир ин-
фор мација до којег смо данас допрли чувањем и 
публиковањем сачуваних предмета пореклом из 
ди настије Обреновић, није коначан. Јасно је да ће 
у будућности нови сензибилитет, људи, контекст и 
околности истраживања баштине донети нека нова 
значења и симболику. На овај начин формирала се 
јединствена база података која ће се додатно про-
ширити у наредним издањима планиране серије 
пу бликација везаних за заоставштину династије 
Обре новић.

Ова публикација зато није само инвентар пре-
осталих предмета једне значајне породице, већ је и 
посебан облик комуникације која делимично враћа 
и давно изгубљену атмосферу деветнаестовековне 

Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу

Поштовани,
Са великим задовољством сам прихватио обавезу да се упознам са публикацијом „Обреновићи у музеј-

ским и другим збиркама Србије” у издању Музеја рудничко-таковског краја из Горњег Милановца.
Упознавши се са приложеним текстом, каталошким пописом, фотографијама предмета и ликовним ре-

шењем публикације, част и задовољство ми је да Вам поднесем следећу

р е ц е н з и ј у
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они свакодневне и интимне природе, тако и пред -
мети који представљају симболе заједнице, укљу -
чу јући просторне целине, природне и вештачке. 
Чо век је у њих унео представе о својим потребама, 
комфору и лепоти, а тиме и о самом себи. На тај 
начин предмети су нека врста одраза човека, под се-
ћају га на сопствено постојање, прошлост, претке. 

Свест и памћење није само индивидуално ис-
куство, већ се остварује кроз процес интеракције 
са другим идивидуама, колективом у коме се живи. 
Уколико се процес преноса информација прекине, 
ако нестане или се промени оквир односа у кому-
никационој стварности, последица је заборав. Зато 
посао на прикупљању, научној обради и презенто-
вању предмета има посебну и незамењиву улогу у 
стварању колективне меморије. Предмети не упу-
ћују само на сврху коришћења, већ и на смисао и 
симболику прошлости, чиме излазе из хоризонта 
памћења током процеса преношења богатих значе-
ња времена у коме су настали, индивидуалних и 
колективних идентитета о којима на посебан на-
чин говоре истовремено обезбеђујући заједничком 
сећа њу неопходну материјалну димензију. Свака 
кул тура повезује људе са другим особама кроз сим-
болички свет смисла, стварајући заједнички про-
стор искуства, очекивања и деловања, чиме се кроз 
своју везујућу снагу подстиче поверење и ори јен-
тацију заједнице. 

То је уједно и основни смисао публиковања 
ове књиге, као део успешних тродеценијских кон-
тинуираних настојања да Горњи Милановац поста-
не незаобилазно место сећања, простор важан за 
стварање идентитета модерне Србије у чему Му-
зеј рудничко-таковског краја има истакнуту уло-
гу. На тај начин ствара се релевантна основа за 

Србије и обнавља заборављену културу сећања, чи -
ме презентовани предмети добијају посебну афир -
мативну улогу, животну снагу и нова значења у 
из мењеном контексту данашње стварности. „Обре-
но вићи у музејским и другим збиркама Србије” 
омогућавају индивидуално и колективно сазнавање 
заборављене прошлости, као својеврсни музејски 
патримонијум са богатим слојевима значења, мате-
ријални али и ментални капитал у процесу сазна-
ва ња изгубљене традиције, као облик потврде соп-
ственог идентитета.

Предмети који су обрађени данас имају осо-
би не реткости, репрезентативности, изворности 
и не  по  новљивости, што све заједно ствара емотив-
но-пси   холошке поруке посебне врсте, својеврсно 
трансцен дентно искуство, пренос симбола једне 
дав но прошле епохе у процесу институционалног 
кон   текста баштињења. Стварност у којој живимо 
постала је убрзана и променљива, свет децентри-
ран, вред  но сни системи фрагментарни, као и иден-
ти   тет и поимање времена и простора. Ово своје вр-
сно „вртлож но” време „гута” знања и информа ци   је, 
мисли и осећаје, чинећи од свакодневног живо  та 
„хи  сте ричну серију пренасељених тренутака”. На 
тај начин укида се и само време и оно што га ка рак-
те рише, а то је трајање и сећање. Самим тим јавља 
се и потреба за што чвршћим одређењем и усидра  -
вањем личности у одређени колективни идентитет.

Прошлост и садашњост везани су кроз иску ст-
во и памћење, чиме се текући хоризонт стварно сти 
допуњава сликама и причама неког другог време на 
у процесу стварања сећања. Сва друштва имаги -
нирају слику о себи, преносе идентитет кроз гене-
ра ције тако што изграђују меморијске структуре. У 
том процесу предмети имају истакнуту улогу, како 
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оживљавање институционалног јавног сећања на 
те мељу никада угашених регионалних традиција 
ве заних за династију Обреновић које су већ у XIX 
веку добиле облик општег националног искуства. 
Модеран музеј није само простор за презентова ње 
предмета, идеја и симбола. Он је и установа од које 
се очекује да осим идентитета локалној зајед ници 
понуди и основу за развој и економски напре дак. 
Брига за заоставштину династије Обрено вић на 
најбољи начин од Музеја рудничко-таковског краја 
ствара јединствено место сећања савремене Ср би-
је, установу која брине о регионалном и нацио нал-
ном наслеђу у процесу тумачења његовог значаја у 
животу заједнице.

Узимајући у обзир наведене чињенице миш ље-
ња сам да публикација „Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије” представља значајан 
научни допринос како проширивању историјских 
знања, тако и примене традиционалне и нове му-
зеолошке праксе. Стога ми је велика част и задо вољ-
ство да Музеју рудничко-таковског краја у Гор њем 
Милановцу најтоплије препоручим да већ припрем-
љену публикацију преда у штампу 

У Чачку,                          др Милош Тимотијевић, 
22. новембар 2013.              историчар, виши кустос, 

Народни музеј Чачак



CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
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