МАГИСТРАТ

Споменик културе

Магистратски трг бр.3

М

агистрат је у Земуну основан 1751. године, а 1755.
добио је прву градску кућу. То је била приземна
барокна зграда са мансардом, која је служила као
магистратска зграда до 1832. године, а од тада су у њој
становали магистратски чиновници.

Изгорела је у пожару 1867.године. Од 1823. до 1832.године до
старе зграде саграђена је по плановима земунског градитеља
Јозефа Фелбера нова, класицистичка магистратска зграда.
Зграда је зидана од тврдог материјала, са међуспратним сводним
барокним конструкцијама у приземљу и архитравним на спрату.

Разгледница, поштански жиг - 1913.
Postcard, postmark - 1913.
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Око 1930. године
About 1930.

План подрума магистрата, 1823.
Cellar plan, 1823.
Обликована је симетрично, са плитким
средишњим ризалитом који се завршава
тимпаноном. Има подрум, приземље
и спрат. Диспозиција просторија у
двотрактној шеми, произашла је из
састава и садржаја Магистрата који
је био подељен на више службених
одељења.
Зграда је 1836. године према
плановима које је потписао градски

План основе темеља магистрата, 1823.
Foundation plan, 1823.
канцелист Крижанић, проширена
доградњом на месту некадашње куће
Милоша Урошевића. Новоизграђени
део изменио је првобитну чистоту
класицистичке концепције и поред
тога што су доследно поновљени
грађевински и обликовни елементи
старијег дела зграде.
Земунски Магистрат био је смештен
у новој згради до 1871. године, када је

она предата на коришћење Суду, који
је ту боравио дуги низ година. Од 1997.
у згради се налази седиште Српске
радикалне странке.
Зграда Магистрата представља
најчистији примерак класицизма у
архитектури Старог језгра Земуна и
материјално сведочанство развоја
земунске општинске управе чији
континуитет досеже до 1751. године.
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Улазни хол, 1964.
Entrance hall, 1964.

Cultural Monument

MAGISTRATE

3, Magistrate Square

T

he Magistrate in Zemun was founded in 1751, and in 1755
got the first city house. It was a baroque ground floor
building with an attic, which served as a magistrate building
until 1832, and since then there lived magistrate officials.
It was burnt in the fire in 1867. From 1823 to plan gradske kuce iz
1836 1832 a new classicist magistrate building was constructed,

next to the old one, according to the designs of Zemun constructor
Joseph Felber. The building was constructed from hard materials,
with mezzanine arched baroque structures in the ground floor and
architrave structures on the floor.
It was shaped symmetrically, with shallow central risalit
ending in timpanon. It has basement, ground floor and one

Основе, изглед и пресек дозиданог дела зграде Магистрата, 1836.
Floorplans, elevations and cross-sections drawings of building’s additions, 1836.
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floor. Disposition of rooms, in two-trakt scheme, was derived
from the composition and the content of the Magistrate divided
into several official departments.
In 1836, according to designs signed by the city clerk Križanić,
the building was enlarged into the site of the former house of

Miloš Urošević. Newly built part changed its original purity of
the classical concept, despite the fact that the construction
and formation elements of the older part of the building were
repeated consistently.

План фасаде, 1823. 								
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Front elevation drawing, 1823.

Zemun Magistrate was situated in a new building until 1871, when
The building of the Magistrate is the purest example of the
it was handed over for the use of the Court, which has stayed there classicism in the architecture of the Old Core of Zemun and
for many years. The Seat of the Serbian Radical Party has been in the material testimony to the development of the Zemun municipal
building since 1997.
administration, whose continuity reaches the year 1751.

План пресека, 1823.								

Cross-section drawing, 1823.
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Изглед главне фасаде са Трга победе, 1964.
Main facade view as seen from “Pobeda” square, 1964.

Изглед дворишне фасаде, 1964.
Inner courtyard facade view, 1964.

Решење о проглашењу Магистрата
за споменик културе, 1965.
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