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Павиљон  у Топчидеру, из албума И. В. Громана, 1876 – 1878. (Музеј града Београда)
Pavilion in Topčider, from I. V. Groman’s album, 1876–78 (Belgrade City Museum)



Планска изградња дворског комплекса у Топчидеру почела је 1831. 
године, на слободној територији непосредно по стицању аутономије, када 
су се стекли услови да се јавно испољи идеологија власти новонастале 
државе. Политичко-правни положај кнеза Милоша Обреновића у оквирима 
Османског царства тада достиже исти статус који су вековима имали 
влашки кнежеви, што је условило и узоре којима је уобличен кнежев двор. 
У средишту идеализованог аграрног пејзажа налазило се урбано језгро 

дворског комплекса. Њега су чинили двор, дворска црква и црквени конак 
и један број мањих приземних зграда, које су биле груписане око двора. Око 
овог малог насеља велика површина земље била је покривена ораницама, 
виноградима, воћњацима и пашњацима, а у саставу комплекса налазио се 
Кошутњак као неговано ловиште. Читав комплекс  је садржао и велики број 
грађевина, које су углавном служиле за привредне и трговачке активности 
у Топчидеру. Ту је било изграђено неколико воденица, механе, несумњиво 
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постављене због скеле на Сави, радионица за прераду 
коже, магацини, амбари и шупе. У близини конака, односно 
двора, налазиле су се зграде за кухињу, кућа за послугу, 
коњушница и још неке утилитарне грађевине. Кнез је осим 
великог конака имао и мањи конак од дрвене грађе, с 
четири собе, кухињом и диванханом, поред топчидерског 
потока. Преко пута цркве била је чесма, а у близини чардак, 
односно отворени дрвени павиљон, који се лети користио 
за гозбе и свечане ручкове. Осим двора и цркве, као 
најрепрезентативнијих грађевина, ово мало насеље имало 
је и свој отворени јавни простор смештен испред цркве, који 
је приликом великих свечаности имао функцију градског 
трга. Оваква структура двора, очито преузета из румунских 
узора, почивала је на нововековној европској  традицији 
двора као слике савршеног устројства света, у овом  случају 
нове државе под влашћу кнеза Милоша.1

Иначе период од 1825. до 1835. године може се 
посматрати као  доба обнове архитектуре у Србији, која је 
нестала губитком независности старе српске државе.

Све зграде подигнуте за време кнеза Милоша могу се 
поделити у две велике групе, и по намени  а и по начину 
изградње. Првој групи припадају зграде за становање кнеза 
Милоша и чланова његове породице, као и оне за државне 
потребе. Углавном су грађене  од чврстог материјала. Другу 
групу чине зграде од слабијег материјала, намењене за 
становање виших чиновника. Ове прве остале су познате под 
називом конаци. Као узор служиле су зграде одговарајуће 
врсте које су изградили Турци, али су читљиви и утицаји 
архитектуре која се развијала у централној Европи, а поготову 
у блиској Војводини, односно Аустро-Угарској. Ове прве 
тежње нису имале тако јак утицај да би могле преобразити и 
архитектуру целе зграде. Тај преображај наступио је касније, 
доласком архитеката који су се школовали у иностранству и 
мајстора који су долазили из Аустро-Угарске.2  
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Међутим, мало је вероватно и да су  кнез, који се лично 
залагао за изградњу својих домова,  и  неимар Хаџи-Никола 
Живковић као искусни грађевинар предузимач, који је у 
највећој мери остваривао кнежеве жеље, једини заслужни 
за изглед свих грађевина насталих у том периоду, али о томе 
нема сачуваних података. У сваком случају захваљујући 
солидности употребљеног грађевинског материјала стање 
сачуваних зграда из овог периода није тако лоше. Иако у 
више махова преправљане основна конструкција је остала 
неоштећена, те их је могуће реконструисати. 

Црквени конак у Топчидеру је поред конака кнеза Милоша  и 
цркве једина очувана зграда некадашњег дворског комплекса. 

Кућа је највероватније изграђена нешто пре  Топчидерске 
цркве, односно истовремено с њеном изградњом, али је 
завршена пре ње што је разумљиво с обзиром на разлике 
у врсти,  потребама  и начину обраде  сваког од објеката, 
тачније, у периоду 1830 – 32. године.

Конак је био изграђен за потребе првог митрополита 
Кнежевине Србије Милентија Павловића, а затим и за 
његовог наследника, митрополита Петра Јовановића. 
Конак су такође користили и будући чланови конзисторије, 
протосинђел Ликоген Михајловић и свештеник Гаврило 
Поповић, потоњи шабачки владика. Први свештеник 
Топчидерске цркве био је јеромонах Јероним, капелан 
књажески, који је ту служио до 1836. године. Као служитељ 
цркве и кнежев капелан, он је вероватно становао у једном 
делу црквеног конака.3 

У конаку је током јула 1835. године изграђен пројекат 
првог устава православне цркве у Кнежевини Србији, под 
руководством митрополита Петра Јовановића. Овај нацрт 
је разматран тек 1836. године, након кнежевог повратка из 
Цариграда, а 21. маја, на Народној скупштини у Крагујевцу, 
обнародовано је „Начертаније о духовним властима“, први 
писани основни црквени закон у Србији.4 
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Црквени конак се налази у северозападном делу црквене порте. Главном 

фасадом, улазним тремом и степеништем окренут је према улици, а 

дворишна фасада с улазом окренута је ка црквеној башти и порти. Како 

је саграђена на стрмом терену, зграда има подрум који се протеже  испод 

њеног јужног дела с улазом на  источној страни. Подрум је зидан од камена 

док је приземље зидано у бондручном систему с испуном од цигле. Има 

правоугаону основу с правилним симетричним распоредом просторија око 

централног хола. Четворосливни кров меког пада покривен је ћерамидом.

Зидови су највероватније и првобитно били  малтерисани кречним 

малтером. На њима никада није било профилисаних венаца или пластичних 

украса. Прозори су постављени са свих страна објекта: три прозора са запада, 

три са севера, три с истока и четири с југа. Прозорски отвори, правоугаоног 

облика, типа су пенџера с металним решеткама. Спољашња крила која су  у 

равни фасаде  отварају се према споља, док се унутрашња крила отварају 

према унутрашњости просторија. 

 На једној фотографији цркве у Топчидеру из албума И. В. Громана, из 

1876 – 1878. године, у позадини се види црквени конак (свештеничка 

кућа) с доксатом на западној, главној, фасади  који се налазио  у наставку  

постојећег степеништа.5 Он је највероватније био  у ширини нешто већој од 

постојећа  два централна прозорска отвора. Доњи део доксата био је озидан 
у камену, као и остатак објекта, док је горњи био на архитравним стубовима. 
На јужној фасади у доњим партијама објекта видљив је и ћепенак. Крајем 
деветнаестог века доксат је затворен да би неком каснијом интервенцијом, 
заједно с ћепенком, био потпуно уклоњен. 

У Заводу за заштиту споменика културе града Београда у току је израда 
пројекта санације и реконструкције овог изузетно вредног објекта. 

Репрезентативан положај и значај Топчидерске цркве намећу и будући 
третман црквеног конака. Реконструкцијом црквеног конака, заједно 
с уређењем сада неусловних помоћних објеката у дворишту, цркве и 
црквене порте и њиховим третманом као интегралног дела дворског 
комплекса,  реконструише се целина која потенцира вредност сваког објекта 
појединачно, а самим тим и целине чији су они неизоставни део.

 
Напомене:
1. Види више, К. Митровић, Топчидер-двор кнеза Милоша Обреновића, Београд 2008, Приватни 
живот код Срба у деветнаестом веку, Београд 2006., Приредили Ана Столић, Ненад Макуљевић
2. Види више, И.М.Здравковић, Конаци кнез-Милошеве Србије, ГЕИ САНУ,        II-III,Београд 1957.,413-425
3. К.Митровић. наведено дело
4. Б.Петровић,Стогодишњица топчидерског храма Светих Апостола Петра и Павла, Београд 193
5.,35,И.М.Здравковић,Изградња топчидерске цркве, ГМГБ, књ.I,Београд 1954.,201-205
5. Музеј града Београда, из албума И.В.Громана,1876-1878.,инвентарски број.Ур.3774
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The construction of Prince Miloš Obrenović’s palace complex in Topčider began 
in 1831, shortly after Serbia became an autonomous principality under Ottoman 
suzerainty, which opened the way for public display of its ideology. As the political 
and legal status of Prince Miloš became equal to that enjoyed for centuries by the 
princes of Wallachia as a tributary state of the Ottoman Empire, models for his 
residential complex were sought there. The urbanized core of the complex, set in 
the middle of an idealized agrarian landscape, consisted of the palace, the palace 

church and church house, and a few smaller single-storey buildings grouped 
around the palace. This small settlement was surrounded by large stretches of 
land under crops, vineyards, orchards and pastures, and Košutnjak Forest was 
attached to the complex as a hunting ground. The complex included many 
buildings which were mostly used for the economic and trading activity taking 
place in Topčider, a few watermills, inns (no doubt because of the pontoon ferry 
on the Sava), a  leather workshop, warehouses, barns and sheds. In the vicinity 
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of the palace were ancillary buildings intended for 
kitchen functions, servant accommodation, stables 
etc. Apart from the main residence, the Prince had 
at his disposal a smaller, wooden one, located near 
the Topčider brook, which consisted of four rooms, a 
kitchen and an audience hall (divanhana). Opposite 
the church was a drinking fountain, and near it, a 
wooden pavilion (čardak) used for banquets and 
formal meals during the summer. Apart from the 
palace and the church, as the most prestigious 
buildings, the small settlement had its open public 
space in front of the church. On important occasions 
it assumed the function of the town square. The 
layout of the palace complex, obviously modelled 
on Romanian examples, was based on the modern 
European notion of the royal court as embodying a 
perfectly ordered world, in this case the new state 
ruled by Prince Miloš.       

Incidentally, the period between 1825 and 1835 
in Serbia may be seen as the revival of architecture 
after the Ottoman conquest of medieval Serbia had 
led to its demise.

All buildings constructed in the reign of Prince 
Miloš may be classified into two large groups both 
by use and by building method. One encompasses 
the buildings intended as dwellings of the Prince 
and members of his family, as well as those serving 
government functions. The other encompasses 
buildings of less solid materials intended to provide 
housing for senior administrative officials. The 
former are still known as konaci. They followed 
the model of the same type of structures built by 
the Ottomans, but central-European influences are 
also recognizable, especially those coming from the 
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neighbouring region of the Habsburg Monarchy, 
today’s Vojvodina. These, however, were not strong 
enough to reshape the architecture of the entire 
building. Such reshaping came later, with the arrival 
of architects trained abroad, and of practiced masons 
from Austria-Hungary.     

It is unlikely that the Prince, who personally 
oversaw the construction of his residences, and 
the experienced master builder Hadži Nikola 
Živković, who fulfilled most of his wishes, were 
the only responsible for the appearance of all 
buildings constructed in that period, but there 
is no documentary evidence to shed light on the 
issue. Owing to the solid building materials used, 
the surviving structures are not in a bad state of 
repair. Despite several subsequent alterations, their 
basic original structure is undamaged and they are 
capable of being reconstructed.

Apart from the residence of Prince Miloš and the 
church in Topčider, the church house is the only 
surviving building of the former palace complex. 
A less demanding construction project than the 
church, it was probably completed slightly before 
the church, i.e. in 1830–32.

It was intended the first metropolitan of the 
Principality of Serbia, Milentije (Pavlović), then his 
successor, Petar (Jovanović). It was also used by 
the future members of the ecclesiastical court, the 
protosyngelos Likogen (Mihajlović) and the priest 
Gavrilo Popović, the subsequent bishop of Šabac. 
The first priest of Topčider church was hieromonk 
Jeronim, the Prince’s chaplain, who served there 
until 1836. As the Prince’s chaplain and parish priest, 
he probably lived in a portion of the parish house.  
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The parish house was the place where, in July 1835, the draft of the first 

constitution of the Orthodox Church in the Principality of Serbia was drawn up 

under the direction of the metropolitan Petar (Jovanović). It was not discussed 

until after the Prince returned from Constantinople in 1836. The Law on Spiritual 

Authorities, the first law on the Church in Serbia, was promulgated on 21 May at 

the session of the National Assembly convened in Kragujevac. 

The timber-framed parish house with brick infill panel walls occupies the 

north-eastern corner of the churchyard. Its main façade with the entrance porch 

and stairs faces the street, while the courtyard façade with another doorway 
faces the church garden. Given the sloping terrain, its southern portion rests on a 
stone-built cellar entered from the east. Its rectangular plan shows a symmetrical 
arrangement of rooms around the central hall. The gently sloped pyramidal roof 
is covered with barrel tiles.

The exterior walls have always been plain and probably originally coated with 
lime plaster as they are today. All sides feature windows, four on the south, and 
three on each of the other sides. The double casement windows are vertically 
oriented and furnished with grilles, with the in-swinging inner pair of sashes and 
the outer, fitted flush with the façade, opening outward.

A photograph from I. V. Groman’s album of 1876–78 shows the Topčider church 
and, in the background, the parish house with a semi-open porch (doksat) 
abutting the existing stairs on the main, western side.  It was probably wider than 
the width of two existing central windows. Its lower portion was built of stone, 
as the rest of the house, while the upper showed posts supporting an architrave. 
Visible in the lower zone of the southern façade is a wooden shutter (ćepenak). In 
the late 19th century the western porch was walled up, and at some later point 
removed along with the wooden shutter.

The Cultural Heritage Protection Institute of the City of Belgrade is in the process 
of preparing a rehabilitation and reconstruction project for this exceptionally 
important historic building.

The future treatment of the parish house is dictated by the prestigious location 
and importance of the Topčider church. The reconstruction of the parish house and 
refurbishment of the currently disused ancillary courtyard structures, the church 
and churchyard, and their treatment as integral parts of the palace complex, will 
result in the reconstruction of a whole, thereby enhancing the heritage value of 
each individual structure and thus of the whole of which they are constituent 
parts.

For more, see K. Mitrović, “Topčider – dvor kneza Miloša Obrenovića”, in Privatni život Srba u devetnaestom 
veku, eds. A. Stolić and N. Makuljević (Belgrade: Clio, 2006).
For more, see I. M. Zdravković, “Konaci knez-Miloševe Srbije”, GEI SANU II-III (1957), 413–415.
 Mitrović, op. cit.
B. Petrović, “Stogodišnjica topčiderskog hrama Svetih apostola Petra i Pavla” (Belgrade 1935), 35; I. M. 
Zdravković,  “Izgradnja Topčiderske crkve”, GGB I (1954), 201–205.
Belgrade City Museum, I. V. Groman’s album, 1876–78, inv. no. Ur 3774.
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