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ОКРУЖНИ СУД 

И VП ПУКОВСКА ОКРУЖНА КОМАНДА У БЕОГРАДУ 

С
тара зграда Окружног суда налазила се на про

стору Дalшшњег Трга Николе Пашића. Поруше

на је 1956. ГОДИllе у OKBIJPY обимних радова на 
реКОНСТРУКЩфl урба.юг језгра Београда, ОДtюою 

обmll00вању новог Трга Маркса ~1 ЕIН'елса. Ова идеја , за

чета још у годинама Ilред Други светскн рат ПОДl1Зањем 

палате })Београд« (арх . г. Самојлов), уобличе.tа је сре

Дшюм neAeceтllX ГОЩlна юградњом зграде дома СШUl~I 

ката ЈугослаВllје (арх. Б. ПетрIЈЧl1ћ).\ БIЮ је то покушај 
да се КЉУЧ IШ београдска саобраћајниuа , на правцу 

lIекадашњсг ЦаРllградског друма, што функ~щоналније 

повеже са најужим градским центром - ТераЗflјама 11 
Тргом Ре llуБШlке. Положај затечеlЮГ објекта у односу 

Ila усвојено урбанистичко решеl-Ье Iшје пружао Шlкакву 

могућlЮСТ евентуал ног уклапања у склоп новопројекто

ваног трга па је тако стара З I'Ј)ада суда, као 11 МНОI'а дру

га знамеШlта београдска здања, жртвована t"lотребама 

модерних време!!а . 

у полеТIЮМ раздобљу грађења здања за гютребе др

жаВllе аДМlIнистрације, на самом крају прошлог века, 

СКУПШТИI-ta ОКРУI'а ПОДУI IaВСКОГ ДО.lелаје одлуку да се Ila 
плацу, на nO'leTKY ондаШI-Ье УЛllце краља Алексаlщра, 
ПОД.IПlе ново здањс за ПрвостепеНII ОКРУЖJlИ суд, у чнју 

IlaдлеЖI IОСТ су спадаml среЗОВ~I : Вра'lаРСКII, Грочански, 

Поса вски , КолубаРСК.I .1 КосмајСКlI, и за У ЈI окружну 

пуковску команду. Неподеса.1 избор ЛОЮI.Щlје , кој!1 ће 

касније б!IТИ пресудан за даљу судБШIУ зграде, био је 

условљен чињеницом да се ту IlалаЗl1О слободан плац у 

поседу Округа ПОДУШl.Вског . 2 
Пројект за нову З I'раду ОКРУЖIIНХ CYДCКlIX 11 вој ШIХ 

влаСТJl рађен је у MllHllcтapcTBY грађеВllllа KpaљeBlllle 

Србије пре 1898, када је већ бllО завршеl .. . РаДIЮ га је 
арх. ДрагупlН Ђорђевић ( 1866-1933), коме је то IIзгледа 
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бllО један од npBllx озбиљннјllХ пројеката.3 од завршетка 
школовања у Карлсрухе-у 1893. па до преласка H<"I УН!I
веРЗllтет 1905. године, ЂорђеВllћ је радно у MflНllcTap
ству гpaђeBIIHa. У том раздобљу настало је и ,ьсгово дру

го знаменн1'Q дело - Касарна Yl1 пука.4 О познијем опусу 
овог знамен!ггог apXllтeктe, као саМОС1'аЛltа остварења 

IIЛI1 КОГlродукције, сведоче IIЛII су свеДО'lИле зграде дру

ге београдске ГlIмнаЗ.lје (1905.)5, Треће београдске гим
наЗllје (1906), која је исте ГОДlIне реПЛlfuирана и у Ваље
ву, затим Српске Краљевске AKaдeM~lje ( 1913- 1922) 11 
друге.б 

Захваљујућн ЧIIЊСШIШI да је аугор своје дело обја

вио у Српском теХIllI'IКОМ листу за 1898. ГOДl1Нy, распо
лажемо ~1 пројеКТНI1М задатком који представља веома 

занимљиву слику потреба судских ~I војllllХ ОКРУЖIНlХ 

влаСТ!I. За ОКРУЖНII суд тражеlШ је веЛlIка сала намењс
.Ia глаВНIIМ претреС~l ма са собом за судијска већања, као 

и јеДIЩ већа ПРОСТОРllја за заседања 11 одељења, односно 
мањс спорове. ПО једна каlщелаРllја 611ла је преДВllђеllа 

за председника суда, секретара, Прllјавника (правобрани

оца ?) ~I адвокатс. Затим, тражене су по три ВСЛllке собе 

за MacellO оделењс (остаВИlIске pacllpaBe) 11 apxll6Y, а по 
две такође велнке просторије за интабулаЦIIОНО oAeљelbC 

(заЛOl'а на IЊ1О6ИНУ) н рачуноводство. За стечајно одеље

њс, ntЈсаршщу, реГllстратор ~1 протокол требало је одре

ДIIТII по јеДIЈУ собу, а б~ю је I lpeДB~lђeH 11 једнособни стан 
за "увара. Накнадно је тражена 11 посеб.lа соба за сведо
ке до главне СУДНlще. уз нову судску зграду бlЮ је пред

ВI!ђен 11 затвор од 12 соба са по седам притвореника,јед
ном за болесне, заТIIМ че-гllр!1 ћеЛllје-саf.нще и једнособ

НII стан за аЈlсаНUllју. 

Потребе Окружне војне КОМ<"Iнде бllле су знатно 

СКРОМШlје. Ту су се траЖIUJе по јеД.lа соба за комаlщatгга, 
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помоћника, ађутанта, оружног официра и бла гај НL!ка. 

Чећ!рИ собе требало је намеНИћ! офLЩL!рLњta у чијој су 

надлежности бшН! батаљони срезова, док су остале че'гв

РЈ1 одређене за Пl1саРНLЩУ, архиву, подофLЩИре и посил

не. БШЈа је предвиђена чак и једна просторија за окружни 

војш! затвор, као и штала за осам коља. 

Површшш зграде требало је да 11ЗIIОСl1 1.084 !П , што је 

и остварено. За планиране радове одређена је предрачун

ска сума 168.989 ДЈ!нара, односно 156 динара по т2 .7 

ИЗ наведених L!сказаШЈХ потреба јасно је уочљиво да 

је архитект БLЮ суочен са проблемом израде пројекта за 

двонаменско здаље caCB~!M раЗЛИЧl!111Х функција ЈЈ повр

шшш. ЂорђеВl1ћ је тај проблсм решио пројсктом гpaђeBI!-

Ile са два готово одвојена HejeД~JaKa корпуса, веома знала

ЧКL! објеДI!lЬена јединственом монумеllтаЛIIОМ фасадом. 

Главна пажља, што је Ј"! ЛОПIЧIЮ, била је 11освећеlШ 

судском делу здаља. ДL!спозиција OCliOBlOlX просторија 
компО!ювана је око средишљеl' дела са Х0Ј10М у призем

љу, МОllумеl lтаЛIIL\М степеништем 11 аТРllјумом lIа спрату, 

који је био надвишеli пространом лантерном. Ка ФРОl rrу 

зграде били су окренути НИЗОВII каlщеларија, док је дво

РИШIIИ део на спрату био изДвојеl 1 за пространу судницу, 

којој се прилазило БОЧНL!М пролаЗlIма 113 атријума. Са 
друге стране судшще издвојен је посебан блок са аутоном

ним степеништем и ћеЛLlјама за oKp"Bљel le, који је кому
Нlщирао са апсаном LlЗдвојеlЮМ у дворИШТУ. У смислу 

ООНОВА ПРИ3Е~Љд. 
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ПроСl'ОрНIIХ потреба суда пројектант се углавном држао 

ш:)Ста ВЉСIЮГ задатка. Уз главну СУДНlщу " салу за сведо

ке IШ cllpaTY је CMeCТl10 IIнтабулашюно одељење. рачуно
водство као 11 канцелаРllје предсеДНlIка суда 11 OCТ<lЛlIХ. 
У приземљу су, уз малу СУДНIЩУ. одређене npocтopllje за 

масе.ю 11 стечајlЮ одељење као 11 apXIIBY. 
Простор ItaMeIbeH Окружној IIYКOBCкoj комаНДl1 бllO 

је решеl l у ВIЩУ бочног ДВОР'IШНОГ Крltла. које је само 

јеДНllМ делом Ilзлазнло на УЛl IЧIIII фронт. Ту се налаЗIIО 

посебан улаз у виду колског пролаза. са порталом Ilcтe 

обраде као на улазу у суд, што је омогућавало улаз коњз

НlIка и ПР'lЛаз ДВОРIIШШIМ шталама. На спрату налаЗltле 

су се у IOIЗУ чеТllрll батаљонске ка .. uелаРllје. благајНlIК 11 

. ~",,,- .. 

... .;.. .. ) ...... .••. -<. .. ~ •.. 

2. ОКРУЖНI/ суп, основа СС1раmа 
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ОФIЩIIР задуже.1 за наоружање, док су просторнје коман

данта. њсговог гюмоћшжа и ађуганта биле у ПРlIЗемљу, 

где су се .. алаЗllле l'II1саРНlща 11 архи ва. 

Под УЛIIЧНIIМ делом З 11'аде 11 БОЧНII М КРJtлом налазио 

се простраШI подрум за смештај огрева, а у сугерену је 

6110 11 cтa l' чувара суда. OrГIЗдне воде 113 саНIIТЗ РНIIХ про

cтopllja 'Iа спрату 11 прюемљу СЈшваJlе су се у посебно 
грађеЮI калотасп, сеН 11'уб у двор"шту. Зграда је бliЛа 

клаСllЧIЮ гpa~Ha опеком. Над подрумом б,ШII су npyCKII 
СВОДОВII. а нсто је бllО решен 11 део међуспраТНlIХ кон

СТРУКШ lја. које су. међУГIIМ, већ,нюм бllле од ДРВСIIС гра

ђе. И део тa8alta б"о јс IЩ СВОДОВlIма, док је кровна кон

CТPYKUllja. због безбеШ!ОСТII од lюжара, бllла одвојена од 

__ _ _ • __ _ • _ ј Ј ••• ____ _ • ••• 
. - ___ • ___ _ . _Is)~ _ ___ . _ . • _. 
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3. ОКРУЖIfIl cyg. пogУЖ1f1l Пресек 

4. ОКРУЖНII cyg. ПQ(lреЧНII пресек (Раз. Ј :2(0) 

таваllСКIIХ греда слојем земље 11 падом од опека. У KOII
стрУКЩIЈII .Iад степеништем у aтpllJYMY првог спрата на

лазили су се метални ливеНI! и дeKopaћlВHO обрађеНI! 

стубови, по свему судећи ["]()С1Ћ8ЉеШI на IICТII начин као 
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у здању смедеревског Начелства (1885/6), где представ

љају '·.рву појаву те врсте у српској архитектури. 

EHтepl!jepy зграде , посебно судском делу, у складу са 

Зllаче ll·,ем ИНCnlтуuнје, била је посвећена посебlla пажња . 
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Ту ДOMIНН1 pa МОlIумеllталlЮ стспеlllшrrе са улаЗlIlIМ хо· 

лом . aТPl ljYMOM 11 гл:ншом салом, где је постојала богата 
UtтYKO neKopa Цllja са IНwастрима јОIlСКОГСТllла. Над Ilла

фоllСКl IМ венцем глаВllС сале према пројекгу јеб1tла пред· 

Bllђel!a израда nCKopaTllBllIIX ШТУII."О КОМ llOЗIЩllја са Kplt· 
лаlllМ геllнјима као Дј>жаЧlIма грба КраЉСВlше Србllје у 

среДIlUЛY. Нс располажемо 11Oузда lН1М свсдоча llС1ЋОМ да 

1111 је овај дсо пројекта реаЛIl3Qваll . аЛII будући да су 

IIneIlTII'"IC КОМПОЗIЩllје реНЛlЩИрUIIС 1934/35 ГОДlше у 

КУПОЛII НЩЮдllС СКУПШ'Гltllе (а рх. Н . КраСIl0В). сматрамо 

да у 1'0 ' Iе 'греба сумњаТII . ХераЛДIIЧКlI Сl lмбоЛII Краље· 

BllHe Србltјс - Кј>УШIС,1I111 двогла ви ОРЛОВII са ШТII1'ОМ 113 
грудима - lIаЛа3 1 1Л 1I су се 11 у кш-.нтслима раlшје помсну

lll Х метШIIIIIХ JIIШСIIII Х С1)'бова , attaлоГlНlХ са ОНlIма у 

Смедереву, где су т3!юђе у К:IПIIТСЛ llма IICТII хсраJIДII 'lКII 

МОТИ ВII . Ове стубове са СРПСКlI М I-рбоВlIма "матl смо 

ПрlUlIIКУ ЛIIЧI IO да 6IЏЩМО Ilрl t11ИКОМ рушења зграде Суда. 

п ре l,еГО што су lIеразумно КОllаЧIIО УШlштеIНl.8 

Зграда Окружногсуда 11 Y I I окружне команде имала 

је Сll метрllЧНО реше ... у фасаду са среДIIШЊIIМ делом lIа

глаwеllllМ уским бо'lIН! М р"зал llТ\ l ма. који озна'lавају 

посе6нс улазе у надлеwтва ове nВOltaMellcKC зградс. У 

ЊIIХО80М OKBIIPY lIалаЗIUl II су се ПОр1'3Лil са дорским сту

боВlIма, lIадВIIШСtIItм I'стуреlllјМ забаlll ма. СреДII ШЊII 

део юмеl)у РllзаЛIIТ3 113 C ll paтy ПО'ГСIЩIl Р:Ш је увучеlШМ 

фасаДlIlIМ пољсм, раСЧЛ<lњеШIМ са два IlW1УКРУЖIЮ Ilpo
ФIЏНlсаН <1 jOllcKa IHuтacтpa 11 601'allljOM обрадом прозор
СКIIХ отвора. Декор 6o'IIIIIX дслова фасаде сведев је 
углаВIЮМ 113 обраду ПО '1 t."1'II Рllпрозора са троугаонltм Ја

ба1'll м а . СкладlЮ ретСIШ фасада оБJlltКОВ3 11а у духу ака· 

деМItЗМ<1 . обогаhС IШ је поссбно IIcтaKtl)'11lM хералдвчкltМ 

симболllма кој" су предстанљаЛII заВрШllе мотиве уских 

рIIЗ3ЛIIТ'..1 среДllшњег дела. У пнтзњу су бlUТ3 посеб'-I а 1'10-

ља са плltn:lIМ забаll l ма. IIC'ГaKtlyra над KpoBHIIM ВСlщем. 
у кojllMa су 1 1<Х.."'ГОјал ll I lДсt-mI 'lШI рељефно оБШIII."О IШII II 

rpбoВII КраЉСlнше Србије. ПреМ3 са чува ... ој фотодоку· 
MellтaUllj ll . јUС IЮ се може уОЧIП'1t да је ту стајао KpYHllca~ 

НII ДООГЛ3ВII орао са ШТIП'QМ "а ГРУДIIма. сmlча ll ос1'tшрс

IbIIMa "а Э1'Радll Haponllc банке (Ул. краља Петра) 11 Ка

caplm У I ] пука . Н еобична појава дв;) једнако 06ЛlIкова

на 1I ПQCтaнљена држаНIШ грба може се објаСIН1Т1I теж~ 

ЊОМ да сс посебно означе обе It1IСТИТУЦl lје под кровом 

IIсте эграде.9 

Палата ОКРУЖIЮГ супа 11 ОКРУЖllе пуковске комаlше 

не fl penCТ'JBЉ:.t. ycaMJbClI1I пр"мер HBOltaMCllCKOl' ја 8lЮГ 

ЗД'lња. И СТII слу'шј 6110 јс са ДржаВНll М саветом 11 Гл:.I8· 

'!ОМ контролом (011."0 1889. г.) - држаВНIIМ институцијама 

смештеlmм у оквире формаЛIЮ једнО!' здања. аЛ II грађе· 

BIНlCKI' подељеlЮГ у две ЦСЛllllе са посебl-lll М порталltма. 

ДВОllаМС IIСК3 је 61U1а 11 палата M ltllllcтaPCТBa Il paBnc 
(1893) ''ДС је у l'IосебllОМ делу 6110 cMeurreH Кварт тера

ЗllјСКII . OAIIOCIIO ПОЛlщнјска станица IIздлеЖllа за uell
ТPaJIlIIl дсо В3РОIЩ I . Ова 331ШМЉIIва појава могла би се 

протумаЧ lmt 1'еЖIbОМ да се преc-roНlща обеЛСЖlt BehlIM, 
МОllумеtrтаЛ IНlј llМ здаЊlIма. Чllј ll је ВШЈумс'" преваЗ IUJа-

3110 CKPOMIIC потребе lюјСДIIIIIIХ државнltх 11IIС'11П)'Шlја 

KpaЉCHllllc Србllје. Као јсдно од решеља бlUlе су. беЈ 

сумње. ДВОllамеl-lске зграде. 

Дело арх. Др3!ynша 1)орl)eвића rtрстстављало је IlрВУ 

IjaMeHCКl ! l'Pal)e l~y судску З l-раду у српској npeCТOHIIЦl1 . 

БIUIO јс 1'0 здаље које је одражавало 1'Сжње oltOBpcMclle 
београдске CpenIIIIC 11 стилска стремљеља у ОСВlјТ 20. ве

ка. MCђYГlI M. мсl)у 6COI-раl)а ltl 'lма 1'0 Iшј с била 1111 попу· 
лаРlta 1 .... ;mаМСlIlIта З l-рада . У доброј мерll ~Ia оно је YГIl ~ 

Ц(јЛ <l 11 С(ј М (ј IbСЩI ФУЮЩllја. У току немач ке окупаЦllје 

згр.щу је за своје потребе кор"С11Ю ГесffiаПо. У послерат-

5. ОКРУЖНII суу, 'лавна фllСllgа (n,юјекаll1 реСll1ауptЩllје, арх. З. ЈМ,:08.ьеВllћ 11 арх. техн. Д. Сll1еваН08l1ћ) 
. , , , . ,. 
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6. ОКРУЖIfU суи. IIЗrлеg Почетком 20. века 

нам раздобљу, све до рушеља, задржала је своју I1реt)аш

љу HaMeI IY. Исчезла је тихо, а Met)y l-ра t)а нима готово да 

Hllje остао 11 11 траг у сећаЊlIма о овом, без сумње, знаме
Ill IТОМ остварењу београдске градске арх итектуре . 

Нааомеflе: 

ј Б . СтојаtЮfl ll ћ. СrюмеllllК Марксу 11 Еll l'eЛСу у Бео'l'шtу. ГоДlIlll
њак Музсја града Београда 111 . ]956.556. 

2 д. Ђopђefl lll1. Пројект за здаљс ПрвостеtlСIЮГ Суда ОКр. поду
IШRCКОГ 11 УН пук. окр. Команде у Београду. CPIICKII ТСХIIIIЧКII 
ЛIIСТ 9- 10. ] 898. ] 55- ] 56. 11 ПРIIЛОЗИ X IlI-ХУ II . 
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3 Исто. ]56: д. ЂУРIl I1 -з..1МОЈЮ. ГрадllтеЉJl БеОI"рада ]8 ]5-19]4. 
Београд ]98].37. 

4 Свој садаllllЫI облllК КасаРIШ VI] IЈука добtUШ је доградљом 
друго!' спрата ] 928. ГОШIIIС. која јс IIзведе ! lа "рема пројекту арх. 

Б. BYКOlнtћa. 

5 Ово реllрезе ! l1'аnШIЮ здаљс страдало је у бомбардова љу током 
Другог светског рада. а кош'lо је поруше !ю шеЗДСССТl 11l roШI"а 

20 lIeKa да бll на том месту бllла ПОшtl1lуга Зl1'ада НИП ПОЛlI-

1'1I"a. 

6 Д. ЂУрllh-Замоло. "аВ.Дело. 37. 

7 Српски ТСХIIIIЧЮI лист. ] 56. 

8 М. ПОПОВllh. ХералдllЧЮ I СlIмБОЈШ Iшјаll! IIIМ здаЉlIма Београда. 
Бео'l'ад 1997. 7 ]-72. 

9 Исто. 72. 
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