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О НЕКИМ ПИТАЊИМА 

ИЗВОРНЕ АРХИТЕКТУРЕ НОВОГ ДВОРА 

Т 
оком зиме 19 10/ 19 11 . l'OllHHe БеOl'РађаШI су чи·г.t 
л и у дневним Л\IC'fOВllма прве вести О ПР~lПрема

ма за нзградњу НОВОГ двора 11<1 углу ущща Краља 

М llла на н ДоБР~1Н,ске (данас угао Улице српских влада

ра и Андрићевог веlща), 11<1 месту где се налазила зграда 
МИllllстарства СГЮЉIН IХ fl У~lуграШЊIIХ послова . У j:Нlyapy 

191 1. ГОЩlllе Београдска општина је послала МL1 ~шстар

ству rpa~BIIHa протокол регулације и ~lНвелације плаца, 

тако да је юрада пројекта МОI'ла да почне. Нови двор. на

мењен становању ГlреСТОЛОll<lслеДl lика Алексшщра Кара

ђopђeB~lћa , npojek.I'OBaO је СroјШi Титслбах ( 1877- 19 16), 
арх итекта М~lнистарства ''Рађевина.1 

Рушењс зграде МlIlIнстаpcт1:lа спољних ~I унуграшњих 

послова почело је крајем априла 19 1]. roHlllle, а заврше-

110 је CpeHfm OM јуна, па се убрзо приступило IВIRела Ullј и 

земљишта.2 Подшање Новог двора поверено је предузи
мачу Васи Тешићу. кој и је 22. августа omО'1ео допремање 
грађевинског материјала на градюшцггс.3 KaMe11 темељац 
је СlJе'ШIЮ положен 14. сеmембра, уз '1шюдејствовање 

МIIТРОПОЛ L!ТЗ ДLlмитрија 11 у 11 рИСУСТВУ краља Петра. MII
lН1стара. државних саветШIка 11 Вf1Ш I! Х офllцира . 4 

Грађењем Новог двора Р)'kOводио је пројеКl'аЈП Cтojal l 

Тlпелбах.S Зllдање је брзо напредовало. п а су у друroј 
половини 19 12. ГОДШlе ра ђени украОI 'Ia фасадама.6 У 
току 19 13. roДЈше l !IIжењер 11 предузш .. шч Дашuю Стојз

~ЮВflћ извео је ка llал изацију зграде.7 Крајем мај а ]914. 
roДШlе l-рађеВIIIIСКИ paДOB~1 су БЩIII ОКОнч:ши,8 па је у ју
ну уграђll Вatш дрвенарија. За време Првог с ветскО!' рата 

З I'раду Новог llВОРЗ, оште ћеllУ гра натама, КОРIIСТИЛИ су 

неПРllјатсл,сКIII:IOјНIЩII . употребља вајући llpвeHapL!jy као 

огрев.9 

После par.t З l-рада је морала да се темељно оБНОВl1 11 
дз се у њој IIЗведу Нllстажщије BOHoBolla. елеКТРIIЧ НОГ 
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осветљења 11 централног пар~IOГ грејања. OBII послови. 
урађеШI у државној режијll , под надзором Момира Кору

новића, 8ишег архитекте MLII1L1cтapcTBa грађеВИI'Ia, били 

су завршеНII у пролеће 192 1. roДИllе. IО У јулу Ilете I'OДlше 
француска фирма Безнје, почела је palloBe на унутраш
њој llCKopaUllj ll 11 ПРL!Вела L1 X крају уочи вен чаЊ3. краља 
Александра и румунске принцезе Mapf1j e. 11 На да в свадбе. 
8. јунз 1922. ГОДИl lе, НОвlI двор је постзо званична краље

ва ре3lшенција. '2 

HOB~I двор заУЗШ.1а посебно место у ства ралаштву 

Crojalla Тllтслбаха, познатог као пројект::шта приваТlIIlХ 

стамбеНllХ 11 стамбеl-IQ-ПОСЛОВНих зграда" 3 За сада је 
НОВII двор јеДIIНО његово дело за које се Зl lа да га је ра

дио као арХ L1тскта М~tllистаРСТ8а гра ђеВlIна. ПРflШIКОМ 

11зраде проје"-Тi:l Т!lтелбах је морао да ВОДII раЧУl1а о то

ме да њеroва гра~ВIllЈа буде усклађена са постојећом 

згралом Старог двор.l. ЗбоГ 1'Ога СllOЈЫЈ.ШЊОСТ Новог двора 

IIма одлике IIСТОРlIЗма, са CТlIJICK II M елемеllТl1ма Гlреузе

ТIIМ углавном из ренесансне 11 барокне apX llтeктype. Као 

11 у слу'шју Старог двора, и НОВI! двор је LIMao н :э.јЖ L 'I ВЉУ 

фасаду OKpeIIYJ'y према баШТI' . један УГ30 оБЛIIКОВall у 

В I ЩУ куле са куполом. 1I хералдl1'1ке МО111 ве примењсне 

у склопу вајане декораЦllје. На тај начнн је ПОСТllгнута 

неl!З метљива СЛНЧIЮСТ двеју зграда 11 с ИМетрllЈа у СIIJlУ

еП1 целине. 

З .-рада Новог двора IIма 11здужену основу. са јеДlЮМ 

краћом страном ~I a регула ЦlIоној ЛИЩфl Уmще краља 

Мllланз 11 ДРУ ''ОМ У двори игry. Дуже фасаде су окре вуте 
једна према башти а друга према ДоБРlllbској УЩЩL1 . Од 

тротоара ДоБРlIњске УlllЩС зграда је бllла одвојена трав

Њ3. ком fl ГВОЗДСIIОМ оградом. 14 Зграла има сутереll , при
земље и два спрата . Због lIа Гllба земљишта део сугерена 

према УmЩII краља Милана оставља YТflcaK призсмља . 
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1. сmојаll Тumелбах: План за Новu ввор - uзfлеg 

из УЛUl(е КfЮЉll Мuлшш, gаmUfЮlI 1911. 

Архив ЈУfославuје, Мшmсmарсmво Трађевuна 

Кра.љсвиllе Јуfославuје, 62. Плаl/ 3. (656) 

На фасадама 1'lpeMa башти и улицама ПРll3емље и 
npBII спрат РСШСliИ су као целина: стубови и ШUlастр~! 

(са jOlICKIIM каПНТСЛlIма) обухватају висином оба H~!Boa . 

Главви улаз у зграду, IШ средшш фасаде окренуте према 

башп! , био је I!стакнут оваЛlIНМ тремом Чl1ји су стубови 

НОСИЛlI , У ВIIСИШI првог СI']рата, терасу са оградом од ко· 

ваног гножђа. Она разуђеllа фасада Ilмала је два бочна 11 
jeдa~1 средњи ризаЛlIТ . И змеђу РllзаЛllТа пружале су се 

кроз призсмље 11 први спрат лође са колонадама. а Ilа 

другом спрату терасе. Лође 11 терасе бlUlе су ограђене 
балустрадама. CpeДЊ~1 Рl1ЗаЛI1Т украшавала су. 'Ia дру. 

roм спрату, два I l звајана двоглава орла. од KOjllX је сва
ки Ilмао по једну KPYIIY над главама 11 шпlТ н а ГРУДlIма. 
Ризалит је бllО завршеl l рељефlll!М грбом Kapat)opђeBII

ћа ва полукружној ПОВРШIIНII . Две вазе су се налаЗllле 

поред грба, а иза њсга , .ш лименом крону, био је јарбол 

за заставу. 
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Фасаде према уЛlщама Краља Милана 11 Добрињској 
Ilмају сличносп! у обради: сви прозор'! су ЛУЧIIО заврше· 

ни , кордонски венци се пружају изнад cyтepella 11 изнад 
првог спрата , I1Змеђу прозора су пиластрll, "спод већег 

броја прозора налазе се балустраде а ИЗIШД - декораТlЩ· 

1Н1 рељефи. Део З I'раде на углу улица улепшавала су, на 

другом спрату, чеТllрll КРУ"llсана двоглава орла са шти· 

том на грудима. ИзНад угла се уздиже купола, покривена 

металним кровом, чијије шиљати завршетак ОЖllвљавао 

крунисаНl1 двоглави орао раширених крила. ФIIГУре орло

ва на угаоном делу здања бlUIе су израђене од ЩlIIк·лима 

по нацрту Стојана Тителбаха. 

Фасада Новог двора према Добрињској УЛИЦlIlIма на 

среДlmll благо заобљеllИ ризалит оплемењеll стубовима 

11 терасама са оградама од коваllОГ гвожђа. Ризалит се 
завршавао вајalЮМ КОМПОЗlluијом изнад кровног венца и 

атике: две женске фlГУре ПРlщржанале су картушу са 

круном и рељефlН1М крунисаlНlМ двоглаВШ.1 орлом. Са 

обе страве бшш је по једна ваза. 

у поређењу са фасадама flpeMa ушщама 11 баШТII, 

ДВОРlIшна фасада , са споредним улазом, бшш је обрађе· 

на МIЮГО jenlIOC'ГaBHl1je. 

Као што је предвиђено пројектом Стојана Тllтеllба· 

ха, у сутерену зграде Iшлазиле су се JlОЖllQНlща 11 оста
ве. ]5 Собе 1\ канuеларије ' Iамењсне запослеНl1ма у двору 
tюстојале су како у сутерену, тако и у прюемљу и ва 

спраТОВ~lма. 

Приликом ypet)11Baњa двора ] 921122. ГОДНllе одајама 
у приземљу и на спратовима дата је намена коју IIМ је од

реЩIQ пројектант, уз неке измене. Према Т11телбаХОВI1М 

плановима спаваће собе са гардеробама ~1 купаТllЛима 

требало је да се налазе само у делу З I'раде према УЛИЩI 

краља М~lЛаIШ, а ОСIIМ трпеза рије у приземљу требало је 

да постојl! и друга , ~Ia првом спрату. Нllје бшш преДВII · 

ђсна щ)()(.'ТОрија за бибЛllотеку, јер се у време IIзраде 

плаlюва дворска б~lбЛlютека ~taлаЗllла у Старом двору. 

у ПрlIЗемљу Новог двора широке мермерне степени· 

це ВОДIШС су од главног улаза у ПРОСТРalШ веСТl1б~UI. Десно 

од веСТl1б~uш налаЗlVlе су се чекаоннца 11 соба за дежурног 
оqmцира , а лено гардероба 11 главно СТСllеНIIШТС за с пра· 

ТQBe. Степешще су баflС IlaЧIIЊСllе од мермера, а О'1'ада од 

ЧСЛlIка . Аутор нацрта ограде. МОМIlР Коруновић, I1РЈ1 -

мешю је украсне мотиве састављене од држаВIЮГ грба, 

слова А 11 KpJIНOBa. И З веСТllб llЛа се Itшло ХОДlНЩl1ма у 

два веЛllка предсобља. IIЗ KOjllX се улаЗI1ЛО у простор"је 
деСIЮГ 11 левог дела приземља . З I1дове веСТLlбила улеп· 

шавалl1 су ГllПсаНI1 раДОВI I , док су зндови ХОДНЈ1ка БИЛlI 

обојеНII КреМ бојом. Непосредно IIЗ веСТllбlUIа улаЗllЛО 

се у веЛ I1К11 салон , окренут према Добрињској УЛIIЦИ . 

Намсна веЛI1КОГ салона - да СЛУЖI1 као дворана за npllje· 
МС - истакнута је унутрашњом декораUllјом. Зидови су 
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били обложени храстовином 11 украшеlm огледалllма 11 
УМС11I11ЧКИМ СЩЈкаМ<l . Намештај У стилу Луј XIV састојао 
се од столова са MepMepH~JM плочама и фотеља и СТОЛlluа 

пресвученш( црвеном ткаЮIIЮМ. Иста боја ПОllављала се 

на СПОЈЬЮIМ завесаt.1а од тешке СВllле. У.lуграшње заве

се б~1JIе су од танке свиле везеllе руком. За осветљење је 

служио веЛI1ЮI лустер и осам каlщелабара. 

Дес.ю од великог саЈЈона налаЗIЮ се плаВII салон са 

клаВllрам , lIамештајем у стилу Луј ХУ 11 ЗIЩОВIlt.ш обло
женим дрветом. У каб~ll1ету поред плавог салона upBelll1 
СВllлени тапети појачаваЛII су yrllcaK Kajll је остављао 
мермерlШ камин и намештај у СТIIЛУ Луј ХУ. ОКРУГЛII 

саЛОII на углу, l-IЗмеШТС.1 у СТI1ЛУ дll ре ..... Тоар. краСl1ле су 
завесе ~J таПСТII фрез боје. 

Део приземља према УЛИЦII краља Мшшна заУЗlIма

ла је спаваћа соба, повезана са гардеробом 11 купаТIIЛОМ. 
у спаваћој соби са lIамештајем у СТIIЛУ Луј XV I. прео

влађllвала је плава боја. 

Лево од великог салана lIалаЗIU1а се соба за пушење, 

назнана босallска соба, која је изазивала дивљење савре

меЮlка. Била је уређеllа као ellтcplljep куће балкаllСКО-

орнјенталне аРХIIТСКТУре. Имала је Мlнщерлук, ЗIЩallУ 
пећ , резбареllll намештај (дола пе са Ill1шама , сточиће за 

послужење. сталак за ивеће), као н ПОДllе 11 Зlшне ћlUlиме . 

Из боса нске собе се улаЗ l1ЛО у трпезаР~lју Чl1ји су зи

дови бllЛИ обложеШI резбареном храставином. На ЗIЩУ 

према Добршьској УЛI1ЦИ била су три прозора, дак је су

протн" зlщ бllО украшен оглеДЗЛlIма и ФОlггаllОМ од карар

ског мермера. Деотрпезарнје са прозором према двориun'У 

ОЖlIвљавала су два дрвена стуба. Са таванице су В~IСllла 

трн раскошна крнстална лустера. ОКО веЛIIКОГ стола од 

ораХОВlIне бlUlО је 35 СТОЛllца , пресвучеНIIХ плавом сви

лом. од исте Maтepllje бllле су IlаЧllњеllе 11 завесе. 

ТрпезаРIЈја је б~ЏIа повезана са бllфеом, oKpellyrllM 
11рема ДВОРIIШТУ . У том делу ПРl1земља било је још 11 спо

решю степениште, као 11 једна радна соба . 

ПРВII спрат Новог двора био је намењен станавању 

краља 11 краЈы�е •. Као 11 у приземЈЬУ, и овде се из вести

б lUШ улаЗ IUЮ у велики салОI-l. У овој I1ростор~1jt1 била је 

заступљена жyrа боја, а намештај је био у СТИЛУ Луј XVI. 
У 11СТОМ СТIШУ био је опремљен салон са клавиIЮМ (деСIЮ 

од великог салона) , у коме је преовла ђllвала СlIва боја. 

2. Стојан Тumелбах: План 3(1 Нови gвор -llogужнu пресек. gаmщXlН ,lfаја 1911. 
Архив Јуrославuје, Мшшсmарство [рађевllна Кlюљевине Ју[ославuје, 62. ПЛ(lН 3. (656) 
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Десно од салона са клаВIlРОМ био је краљич~ЈН кабllНет, 

са KaMfIH oM, I 'арнитурама за седење 11 cтojehllM лампама. 
Округла ПРОСТОРllја на углу одређена је за будоар . КраЉII 

ЧИllа спаваћа соба, гардероба f1 купаТlIЛО били су окре
нути према УЛlнm краља Мflлаllа. 

Лево од веЛIIКОГ салона IШ првом спрату налаз~ю се 

мали салон са бистом Марије Антоанете. До овог сало

на био је смеШ1'е li краљев каБЩlет, опремљен Iшмешта

јем у стилу Луј ХV I , са каМlllIOМ ОД финског мермера ~I 

ЗllДовима обложеllИМ храстовином . Ту су се налазила два 

Пl lсаћа С'ГОЛа (за краља ~I секретара), ормани 11 rap~IIIТY

ре за седење. 

Краљева гардероба и купаТltло били су окренути пре

ма ДВОРI1ШТУ, а спаваћа соба је гледала 11 на ДlЮРIIште и 
на башту ( 1lмала је три прозора). ЗIIДОВ~I спаваће собе 

БJtШI су обложен и храСТОВIIНОМ . обојеном плавом бојом. 

Поред гардеробе ~I купатила пружала се дугачка про

сторија (пројектом преДВllђеllа за предсобље) са прозо

рима према лођи. Ту је смсштена бибЛlIотека, 'lI1ји су 

IшмештаЈ са Чllњавал и ВИСОКII xpaCТOB~1 ормани са ста

кленим вратима, сто са 20 С'ГОЛ ~ща 11 лустер од БРОllзе. У 

б~lблиотеци је краљ Александар nplIMao Mllllllcтpe. 

Н а другом спрату Новог двора, као 11 у 1 'IРIIЗСМЉУ Н .ш 

првом спрату, постојао је велики салон окренут према 

Добрињској УЛIIЦИ . Ова просторија, са намештајсм од ма

хаГОШlја, бllЛаје позната под наЗI1ВОМ енглеСК~1 саЛОI I . 

Десно од енглеског салона налазио се јапаllСКИ салОIl, 

опремљен резбареl lНМ намештајем 11 украшен ЗIIДIIIIМ 
сликама са сценама из јапанског живота, вазама, скулnтy

рама 11 црвеШiМ СВllЛеним завесама са злаТlll1М шарама. 
ПоредјапанскогсаЛОllа био је један маЊl1 салов у сти

лу Дllpeктoap , а у округлој соби на углу бшш је мала би

бmютека, намештеlШ у истом стилу. 

Спаваћа соба, гардероба и купатило, гледал и су на 

Улицу краља МllЛана. 

Лево од енглеског салона налазио се еllглески бliро 

беле боје, са мермерним камшюм. До еl lглеског б~lроа 

био је салон од храСТОВlше. а поред њега спаваћа соба у 

СТIIЛу Дllpeктoap. Према ДВОРl1ШТУ су биле OKpel lyre гар

деробе, купатило 11 једна соба за [ЮСЛУIУ 

У зграДII Новог двора IIlIje било предвиђено ['I0ст0ја

ље кухиње. Оllа се IшлаЗ llЛа у оближњој ШУМад11јској ку

ћ1lЩ1, која је бшш споје ва 1)' liелом са cyrepellOM двора. 
одакле су се јела разнQCIUШ ЈВlфтоМ. 

/lV4'f'9'iI'l 'Н' tв 

о 

3. ПЛQI/ ЗQ Нови 9ВОР. Т ехl/ички Сl/U.АШК. аоареЧНII пресек. без gam)'.lIa. 

Архив Јуfослйвuје, Министарство [рађевllна Краљевине Јуfославије, 62. Плаll Ј. (668) 
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4. ПЛ{II/ 10 Нови ивор. ТехиlI'lКII С/III.IШК - ocl/oвe суmереиll" С1рюе.II.Љ{I. 

Архив ЈуfОСЛl/вuје, МШШСQlllрСQlво 1fюljевШ/ll KpaљeBllHe Јуfославllје, 62. План з. (656) 
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5. Nouveau Palais Royal - Belgrade {НООI1 краље8 gBop - БеоfраgЈ. ТехниЧКII СНU.чак - оснооа 

првОf сарата, без gаrпума. АРХll8 Јуfосла8uје, Мш/ltСCllарсmво ftюljевшш Краље811не Јуrосла8l1је. 62. 

План 1. (668) План за Нови В80р. Технички СНIМШК - основа првОf СЩЮCllа, без gamYMa. 

Архи8 ЈуfОСЛCl8ије, Мш/ltСCllарСCll80 ftюljевшш Краље811не Јуfосла8uје, 62. План З. (656) 
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6. Новll ввор. U,Јmеж Вељка Анврејевиliа-Куна ю mреliе Bel~eHllje ХХ века. ФОCllО/(()Пија ю збирке Музеја [рава БеОIраgа. 

објављена у КЊl.lЗи : Дивна 1;урuћ-За.«оло. ГравиmеЉII 6eofpaga 1815- 1914. БеОIраg, 1981. 

НОВИ двор је био зва.tИЧllа владарска резиденuија 

све до јуна 1934. I"OДllне, 11ако се краљевска породица 

још ршшје преселllла у приватно саграђеНII двор на 

ДCДlHЬY. По жеЉL1 краља Александра НОВј" двор је тада 

добио IЮВУ ,щмену - смештај једног репрезеНТЗћ1ВНОГ 

музејз. 16 

Музеј у Новом двору настао је објеД L-l љаваll:.eМ фо.t

дова НаРОДНОI' музеја и збllРКl1 Музеја caBpeMel'e умет
IIОСП1 , кој ll је у OCIIOBII имао покло., кнеза Павла Кара

ђорђевића. Овако CТBopel t музеј добllО је наЗIIВ Музеј 

кнеза Павла. РаДОВЈ I lIа ада пташtjl l Новог двора за музеј 

почел и су у јулу 1934. ГOдLНle, а завршеН II су крајем истс 

године. Том ПРШIII КОМ С llOљашњост rpaђeBLlI le Шlје мења

на. Преправке унуграШЊОСТII З ll'аде пројеКГОваЈ111 су apX II-
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текти ДраПlша Брашоваll 11 Иван ЗдраВК08l1 ћ . У сугере

ну су урађене лабораторије , раЩlOнице I1 фотографски 
атеље. ПРIIЗСМље н спратови намењен" су изла гаљу екс

ПОltaта. Са зидова су УКЈ10њен и Rajallll украси 11 тапетll . 

у поједшшм просторијама, као што је бllВШI1 краљев ка

бинет. задржа на је првобитна дрвена облога. ЗИДОВ~1 су 

обојеШI свеТЛОСII ВОМ бојом. У просторијама које гледају 

на добрнњску ущщу сва врата су постављена у "ету OCOBII
ну. Да бll се добllле веће ПОВРШlfне за LiЗЈ1агање појеДlIна 

врата 11 прозор" преКРlIвеНII су СОМОТСЮIМ завесама. Про

зорска стакла су MaTllpaHa мле'l IIOМ бојом да бll се доби

ла ДLlфузна светлост. Огледала из ДВОРСКИХ П РОСТОРLtja су 

I1Сh.""ОР Ll шћеllа да се јlC Пред ЊIIХ поставе Blrrplllle, тако да 
су експонаТL1 МОГШI да се в~ше са CBI1X страна. Постоља 
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6. Нови 9вОI), саваlilња основа Прll30tља са flршшзо.и flрвобllmнОf gела објекmаu KaCHIIju.w fl/ЮIiIЩЈење. 11 

за Вllтрине и скулптуре била су обојена IICТOM свеТЛОСII

вом бојом као 11 З IIДОВII. 

Цсла 1935. ГОДШlа протекла је у усељавању 11 сређllml.
њу зБИРКII . ЕкспонаТl1 су бllЛ11 l1ЗложеН II ХРОНОЛОШКlIМ 

редом. У приземљу су се налазиле праllСТОРllјска. грчка. 

римска и средњовеков~ш збllрка. На првом спрату бlU111 

су смештеНII предмеТl1 везаШI за Зl-lамеШlте ЛIIЧ ~IОСТII IIЗ 

НОВИЈе СРПСКС HCТOpl1JC, као 11 дела југословеНСКlIХ СЛIIка

ра И вајара ХVIП 11 XIX века. РаДОВII савремеШIХ домаћих 
11 C1paHllx УМС11-111ка МОГЩI су да се ВllДe 'Ia другом спрату. 

Музеј је свечано отворен 18. jallyapa 1936. roдllне. 17 

За време Другог светског рата музеј је ращю до про

лећа 1944. ГОДШlе, када је, због опасности од бомбардо-

64 

ваља, већll део експоната пребачеll у заЗllДа ни бункер у 

сугерену. ГрађеВlша, ошreћена у току борбll за ослобо

ђење Београда. оправљена је после рата . И зложба срп

с ... -ог сликарства XV III" XIX века, отворена 20. октобра 
1945. ГОдllllе , ОЗlta'lllла је наставак рада музеја под ~ю

вим наЗIIВОМ - УметШI'IКII музеј. Збllрке су се налаЗllле 

у Новом двору до уступања З I'раде СКУПШТИl lе Србије, 
1948. ГОдЮlс. 1 8 

После преправке 11 дoгpaђllВaњa здања за нову намс

НУ, према пројекту аРН1Текте Мllлана МlIнића , само су 

делови зграде према УЛlщама, са поједностављеШIМ фа

садама, остаЛlI да изазивају сећање на I1Зворну архитек

туру Новог двора. 19 
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Сава ПоrЮВllћ. Свеч(///О отВlIfЮIЫ! Музеј(1 Њ. Кр. ВIIС. Кнеза· 

На .... есnш.::а ПОllЛ(I, Београдске ОПlllТltIIске 1I01\Юlе, бр. 2, феб
руар ]936.L I V.cтp. ]79- 181. 

SUM MARY: Svetfana V. Ne<f;c 

18 Дејан МедаКО81lћ , Ефе .... ерlfс. Ephemcris 11. XpoIIIIKa јеД llе по
родице. Друro IIЗдаље. БеОI-рад, 198 1, стр. 72-73. 242-246, 288, 
294; Ђoplje МЮЮ-ЗIIСИ . СmogВЩјесеm гogШfll aocmojalbll 11.9во
уесеm ПQCлераmlfl1.X fogШIll flщюgНОf .... y~ja у Беоf{юgу. Годltшњак 
града БеОI-рада, KIЬ . XI-X II. ]964- 1%5, С1-р. 346-347; И3.//О

.жIX1 срПскоТ СЛIlli:аРСШ8(1 ХVlЈ/ If Х/Х Beli:a. [ка,.1.1IОI' I. БеОI-рад . 
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ON SOME QUESТION АВОИТ ТНЕ AUTHENTIC 
ARCHIТECTURE OF NEW COURT 

The bui ]ding knowl1 as the New Court is situated at the 
согnсг of thc strcct Srpskih vladara and Andric crcscent. ]1 
was p]aned as lhe res idence of the heir 10 lhe throne ( Iаlег 

king) Aleksandar Karadjordjevic. ]1 has Ьееn buill according 
10 plans and under supervision of lhe Be]grrtde archilect 
Stojan Tite]bah ( 1877- 19 16). Тhe contractor was Vasa Te~ ЁC. 

Bui]ding slarted јn ] 9 ] I and was com pletcd Ёп ] 9 ]4. Duгiпg 
Firsl Wor]d War lhe building had Ьсеn dшпаgеd al1d afler lhe 
war ј! had Ьсеn rcnovatcd undcr thc supcrv ision of architecl 
Momir Korunovic. Restoratiol1 of the bui tding and refurbish
теn! had Ьссn completed iп 1922. 

New Court had Ьееп designed ј п SUCl1 а way as to make 
uni ty with previously bui]t Old Court. Thc cxtcrior of the 
building has lhe characteristics of hisl0ricism wilh slyl istic 
e]e l11el1ts taken оуег [ГО Il1 the Rепаissапсе апd Baroque 
architecture whi le fo r the scu]ptura] decoration the hera]dic 
mot ives havc ЬсСll applied. ОП thc courtyard fa~ade mOSl 
intercstillg were loggias wilh colOnllades and teflllination of 
the ccntral overhang - semicircu lar рапе] with coat of arlllS 
of Karadjordjevic dynasly Ёn re]ief. Part ofthe Ьui]diпg allhe 
street согпег lсюks li ke the IOwer and has а dOl11e, which was 
decorated with two-headed crowned eagle. The оvегhапg 011 
thc fa~adc towards the Alldric crescellt t сппiпаtеd with 
scu lpt ura] composition consisting ОГ two fcmale figures and 

бб 

carlOuche wil h lwo-headed eagle iп relief. The build ing has 
basel11ent. ground flсюг and two stories. Ground Поог and 
S10ries have Ьееп planned јn stlch а way that гсю rns аге 

arranged аrouпd the centra] агеа uscd for vestibu les. hal] s 
and lllаЁn staircase. А ! thc ground flсюг ]eve] bcsides li vi ng 
quarters and small drawing ГСЮI11 S thcre wcre also ]arge 
sa lon (rcccption hall) dinl1ing гсют and smoking гоот 

(Bosnial1 roот). ОП the firSl 1100г were lhc apart ments ОГ 
kil1g and queen, courl ]ibrary and оnе ]arge salon. Оп lhe 
sccond Поог were English salon. Eng] ish bureau, Japanese 
sa]on and li ving quarters. 

New Court had Ьсеn officia l гоуа] rcsidence up 10 ] 934. 
Then the adaplalion ОГ the btli]ding had Ьееп underlaken foг 
the Ilew purpose - Nationa] Мusешп - accordil1g to the 
plans of architccts Dragisa Brasovan and I уаn Zdravkov ic, 
Оnlу necessary changes in the interior had Ьееn exccuted 
\vhi]e the еХlегјог of lhe bui]ding had ПОl Ьееn changed. 

Museum used lће New Court bui]ding frOln 1936 until 
1948. Then lћс bui lding has Ьееп ceded 10 lhc Serbial1 
Рагlшпеnl and it has Ьееn redone and enlarged ассогdiпg to 
the plans of architect Мј]ап МЈl1јС. Origina] architecture bul 
with simplificd facadcs has Ьееn preserved onty il1 the 
scction of bui ]ding looki ng towards Srpsk ih vladara street 
and Andric crescenl. 


