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ЗДАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

ПРАВUИ ИСТРАЖИВАЊА И ПРИНUИПИ ОБНОВЕ 

t! 
ом Народне СКУПШТIIНС, јеДlЮ од IшјМОI·lумс.пал

I llIјих бсOl-Р:ЩСКIIХ ЗД<l lbll. дуго јс б~1O IIЗОШI дома

шаја ДСТ.1ЉIНlје ,· Шlтересовања стручш~ jaВlIOCТII . 

ао орХОВIШ ДРЖ:I1ща IIIIСТIIТУЦlfја , IЮ прtlроДII СВОГ де-

11ОIШIЫl ~I потреба безбеДllOСТIt веома херметlt<tIШ , деце

fltфl ма је добрим дслом бt lла затвореllа :ia IlстраЖlшачс. 

ИзвеС fШ l 1POДOP~1 у ТОМ СМ IIСЛУ IШ'1IIњс1tl1 СУ седамдесе

ТlIX ГОДl IIЩ I' IРОWЛОI' века када је С1-РУ'IIIОМ TIIMY Завода 

за зашТlIТУ СПОМСlшка културе l'раЩI БеOl-рада OMO!'y t1CIIO 

11страЖIIIЩЊС 11 еВIЩСIЩllја спомеШI'IКО I' .Јаслеl}а CKYI1 -

ШТlшског здања. ТО је била основа за стваран,е JIOKYMell 

Т<ЩIЮflO l' noc llje<l , ·Ја OCIIOBY КО!'а је покрснуг поступак 

проглашеlЫlза КУЛТУРI10Добро, ШТО је озва1IНЧС IЮ ОДЛУ

КОм CKymtITllllc . 'рад:.! БеOllхща од 18. 12. ] 984. l'ОдИllс. 1 

ЗIЩТl!О KacHlljc, '-'ТручњаШI ма НаРО1llЮГ музеја у Беоr'ра

ду б l 'ЏIO је ОМOI'уће IЮ да каталошкн обрадс ~I clНl Me цело

куПl IУ KOJJCКl.JJljy СJII,ка Сџвезне СКУПШТllllе, кoj:1 је тада 

бројала 154 УМС'ГlНlч ка дела . И стом rlРIIЛНКОМ C1lllMљel le 

су 11 СКУJltпуре, које СУ се IшлаЗllле У овом CnOMeltl l 'lКOM 

здању . 

Током ДOlЋ "ај а 5. октобра 2000. године. зграда Саве

зне СКУПШТlIlIе тешко је пострадала. ОправдаНI1 наРОЩ11I 

rllcB, обруш:tвајућll се 11 ;1 ВРХУНСКУ IIIIСТIIТУШlју c l'CТCMa 

кој ll јс одбројавао своје последље сате, ,1peTBopllo се у 

РУШllла'I КУ CТII Xlljy. У ваТРI'IIIЛ II општем метежу Ilостра

дала СУ бројна уметН1Iчка дела - сликс 11 П'ПС<l I ' IС скуЛlПУ

ре - као 11 друге сПОмсl .... чкс ВреДlЮСТIt овог ЗfшмеlНIТОГ 

Зllања. Био је 1'0 повод да се ЧIНIУ разарања супротстаВ l1 

дело обнове It , 'р:1ђења. а Дому Народне СКУl lWТlше врате 

свс paHllje Ilзгубље.IС СЛОМСlшчке вреlllЮС1' II . За Гlосле-

1II1КС заШТlIте КУЛТУРIl0-IIСТОРllјске ба НIТlI1IС претставља

ло јс 1"0 ВСЩI КlI II :ШЗОВ. Требало је ПРIlСТУПlIТII темеЉНIIМ 

npoY'l aBrJ. IbIIМ <l сачуване IIЗВОР l lе гpal)e, ca '! lI flll1"1I ВlIзнју 
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об.юве 11 будућег урећењ..1., 11 ОМOI'ућllТII Па РJl;1МЩIТУ да 

urro пре • .астави рад усвом lюхарUlЮМ Дому. Будуt111 да су 

CB~I ОВИ ГIРОЦССИ још увек У току, Ц l1Љ нам Је да укаже~ю 

113 досадашњс ~Icxoдe IIстраЖИli3lЬ<l , правне даљих трага

ља, као н ВI IЗ~lјс обнове здања Савезне СКУПШТlШС. 

Насmаllак II (рађење 31page 

у OKBI'PY ltaпор .. за (,,"Гвар:нь.е 11 ОРГШIIIЗОВ<l I ЬС ИНСТIГГУЦII 

ја IIсзаВ IЮlе ДРЖ<lве. у Београду су почетком послсдње 

деl.lеШlје ]9. века З3lю<tеле Гl рипрсме за IIзградњу мону

меIП'аЈIf ЮГ здшЫl НаРОЩlе СКУГlЏfl'lше КраљеВlше Срб~,јс. 

За место HOBOI' Парламента юабраll<l је ОIЏЏШJiЫl »мар

вена Пllја ца Ila Батал џамнјн«2 - ЩХ>СТРall , релаТII ВНО 
p<lB:нt плато ' Iа рубу изграђеног дела ваРОШI' . У том CM~'

слу Влада је I l реДЈ10ЖШШ да се беOl'Р:11lској Or1l.llТl IIНI , за 

ГIOМСНУПI I"Iлац уступс ПРI IХОДII ))фоIЩ<l за ре l'ула Шlју ва

рОШIН< , ШТО је Народна СКУПШТitlш ! ·l pHXBaТlUJa. Одлука 
јс озаКОЊС11a указом KpaљeBCK~I X IшмеСlIIlка од 14. З. 

] 892. ГОДlше.3 Желело се да 110130 ЗД<\lЬС обслеЖ~1 будућ ll 
I I З I'Ј1ед Cp,'ICKe преСТОlllще. Изрма IlpojeKaTa 611ла је, BCt1 

нстс ГОДШlе, rlOBepella Зlшме llllТОМ српском a pX IITelC'ГlI 

КОI IСТШIТIIНУ ЈОВШЮВI,ћу. Р<lдећ~, у Бечу под утннајем 

ПОЗllаТl lХ остварења Т. Хаюеtщ. Јова l lOВ~lћ је СКУГIШТНfl

СК" дом заМ IIСЛlIO као МОlIумеllТ<lJl/Ю здањс јеДlЮДО~НЮГ 

парламента, нпо је оШ'оварало ОIЏЩшњсм уставу државе. 

ПОВРШIIII :l под зградом требало је да ИЗIЈОС I · 1 4.850 m2.4 

Постојале су трн пројеlC'Гflе 8apllja l ' lтe ,,-""Оје су се раЗЛIIКО

вале у детаЉlIма основе. a1ll1 1·1 слемеllТlIма спољне деко

раЦllје. Здањем је JIOMllllllpao улаЗНlI ПОрТllК са UС lтграл

ШIМ делом. наДВIIШСIII I М вел ltКОм Ky noJtoM. СКУПШТlШСК<I 

JIBoprlll<t пројектоваfШ јс у OCII I 'Шl8fЮГ улаза , док су за 



СПОМЕНИЧКА БдШТИНд / МДРКО ПОПОВИЋ 

Ј. Hapogl/a СЈ.;уПmmШI(l, (лавl/О фасаgа. уеmољ lIереаЛIl308Ш/()( аројекmа арх. К. Joвtll106uli 

остале просторије бllла Iшмењеllа два бочна КРIl1Ш. Пре

ма јещюј ваРllјаНТI ' , на врху lCу,юле бltJш је заt.1Itшље~ш 

велика броЮal'Ш скушггура ОРЈШ. Друга ваРllј:НIТ'Ј. је над 

куполом имала краљевску круну, а у ФРОIIТОIIУ над UCII
траШIИМ ПОРПlком КОМПОЗIЩllј у са грбом KpaЉCB llIIC 

СрБLlје у среДl1шту.5 МШIУМСlIтаЛIIО заМl1шљеl'l 11 веома 
скуп , Јова~ЮВL lћсв пројект, за чију је израду пла ћена сума 

од 20.000 форш1П' у злату, ГlревазнлаЗl10 је Оl10врсмеllС 

српске могуhIЮСТI' , па је његова реал иза Цl1ја одложена. 

Ипак. бllЛО је одлучено да се ПрLЖУПља It да се IIЗ буuета 

с ваке године за ову сврху I lздваја IЮ 100.000 дllli<lра. а1l11 

та одлука югледа није поurroвatt:1 . Из ПОЗIIIЈјllХ всс-п .. мо

же се заКЉУЧI1Т~1 да је СРl"lC lCа влада бl1ла с прсмна да за 
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градњу СICУ I'IШТl1Ilе обезбеД LI око] .500.000 ДllНapa. То је 
према МI,щљењу [l pojclCТaHTa бllЛО 1 ·lедовољ~ю. а евеllТУ

aJllla Il змеllа Гl роје".,.а. у СМ IIСЛУ смаЊI1Ва ња ВОЛУМСli<l 

ЗД<lња. HCI·lpLlxBaTJbLIB:l .6 

Идсја о гpa~cњy IШРОДI ЮГ ГlредстаВШlurl'В3 ОЖ~IВље-

113 је [lосле дOlЮШСња IЮIЮI' уставз 190 1 . • 'ОД '-III С. I ' РСМ3 
коме је КраљеВИlI<l Србl,ја добllЈШ 11 СеIШТ, односно дво

ДОМIЩ пзрламеllТ. У том СМ . ЈСЛУ вођена је заlшмљива 

СICУПШТlНlСlCа дебата у lCојој је БLIЈIO 11 МllшљеЊ<l Гlротl1В 

градњс .!Овог СКУПШТIIIIСКОГ здањаЈ ИrШ IC, убеДЈЫI ВОМ 
већшюм , са 8 ] гласом за 11 8 npoтllB , СКУПШТLша јс nOlle
ЈШ оДЈТУКУ да се са ПРll премама за гра ђен,с IШРJlамеlпа 

IшстаВI,. 8 Постојсћ и npojclC'f К. ЈовrНЮВllhа Iшје B~1LUe 



ЗДАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ - ПРАВ!ЈИ ИСТРАlКИВАЊА И ПРИН!ЈИПИ ОБНОВЕ 

одговарао актуелном устројству Скупштине, па је одлу

чено да се решење потражи поновним расписивањем кон

курса. Ново здање требало је да под својим кровом обје

дини три значајне институције - Народну скупштину са 

амфитеатром за 200 посланика, Сенат са другим, мањим, 

за 80 сенатора , Државни савет са салом за 20 саветника, 

као и заједничке просторије (фоаје, библиотеку, бифе) , 

кабинете и одговарајући број канцеларија .9 Планирана 
површина под зградом требало је да износи 4 до 5.000 m2. 
Конкус је расписан августа ] 901 , са накнадно продуже
ним роком за предају пројеката до краја исте године. Пра

во учешћа на конкурсу имали су »само српски државља

ни и Срби ван Краљевине« . У трочлани оцењивачки суд 

именовани су архитекти Михаило Валтровић , Милан 

Капетановић и Андра Стефановић . IО Касније је Валтро
вића заменио арх. Душа н Живановић . До закључења кон

курса приспело је укупно седам радова, који су током јану

ара 1902. године били изложени на увид јавности у сали 
Грађевинског савета Министарства грађевина. Крајем 

истог месеца оцењивачки суд доделио је прву награду 

арх . Јовану Илкићу (рад под шифром »Tempus et mеиm 
ius«), другу заједничком раду архитеката М. Рувидића и 
Д. Ђорђевића , а трећу арх. Николи Несторовићу.11 Пре 
коначне одлуке о извођењу, предложено је да се првона

грађени рад у неким детаљима измени . Нажалост, цртежи 

конкурсних радова нису сачувани, али основни утисак о 

њима може се стећи на основу извештаја Оцењивачког 

суда , као и неким коментарима из оновремене штампе . 12 
Ни планови првонаграђеног конкурсног рада нису са чу

вани , али о њима посредна сазнања пружају описи, кри

тичке опаске и познија документација . За разраду овога 

пројекта нешто касније , средином ] 902. године, образо
ван је нарочити одбор у који су поред аутора били име

новани арх. М. Рувидић и В. Новаковић, као и два цртача 

Министарства грађевина. 1 3 

Пројект арх. Јована Илкића, рађен у духу академизма 

са елементима италијанске ренесансе, по спољном изгле

ду био је веома сличан старијем Јовановићевом решењу. 

Под утицајем тог ранијег модела били су, изгледа, и оста

ли награђени радови . Међутим, у складу са новим потре

бама дводомног парламента, Илкић је скупштинске дво

ране сместио у бочна крила и симетрично поставио пре

ма средишњем холу. Централни део био је замишљен са 

великом ренесансном куполом над вестибулом. Завршни 

акценат читаве композиције представљала је краљевска 

круна од позлаћене бронзе, која је имала значење сим

бола суверене државе, будући да је Србија, две деценије 

раније, признањем независности и чином прогласа кра

љевине ушла у ред слободних земаља Европе. Према 

Илкићевој замисли фронтон централног портика био је 

намењен фигуралној композицији са персонификацијом 
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2. HapogHa С",),йшшuна, 

[лавна фасаgа йрема йројекшу арх. Ј. Илкuћа 

Србије у средишту, док су за монументалне државне грбо

ве биле одређене картуше на атикама бочних фасада . 1 4 

Иницијативе за подизање нове зграде српског парла

мента, затим избор места, као и пројектна решења - ка

ко оно старије Јовановићево, тако и позније Илкићево -
изазивале су живо интересовање београдске јавности и 

бивале изложене жестоким критикама. То је тема која 

захтева посебну расправу, без које се не може замислити 

свестрана анализа урбанистичког решења и генезе архи

тектуре Дома Народне скупштине . Овом приликом освр

нућемо се само на нека критичка мишљења. Плац »на 

Батал џамији« односно некадашњу »марвену пијацу« ве

ћина оновремених београдских архитеката, већ у време 

расписивања конкурса, сматрала је непримереним местом 

за ново здање Народне Скупштине, као урбанистички 

неосмишљен простор. 15 На рад Оцењивачког суда, кон
курсна решења као и првонаграђени пројект посебно је 

оштро реаговао арх. Димитрије Леко у Техничком глас

нику 8 од 24. 2. 1902. године . Жестоке критике изноше

не су и касније у време припрема за отпочињање грађе

ња скупштинског здања. Оне су се кретале од оспоравања 

ауторства Ј. Илкићу, због велике сличности његовог про

јекта са старијим делом арх . Константина Јовановића, до 

полемика о стилу и решењу фасада . Изношена су мишље

ња против прихватања решења блиских остварењима 

монументалних здања Беча и Берлина и, уопште, оно

времене европске архитектуре. Истицана је потреба да 

Народна скупштина буде грађена у националном стилу 

па се , стога , чак захтевало и расписивање новог конкурса . 

Кроз све те реакције, поред конструктивних критика, про

вејавао је дух ускогрудости и личне суревњивости , а по

себно, израженог конзервативизма оновремене београд

ске средине. 16 Ту ваља навести и критику планиране 
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ЗДАЊЕ НАРОдНЕ СКУПШТИ I-IЕ ~ ПРАЩЈИ ИСТРАЖИВАЊА И ПРИНUИПИ ОБНОВЕ 

УIН1Гребе "рМНрШЮI' бетOIЩ ~ тада јОIll увск 11080'- мето
да l'rщђења.]7 

После смеl lС на српском престолу, јУ l lа 1903. ГОд1Нlе, 
као 11 јача ља парламснтарнзма, Itl I1'С I I ЗIШIIРalIС су пр " 

" рсме за КО IЩ Ч IЮ ОТПО<Ј' l њање 11'ађеЊ<l здања Народне 

СКУГIllЈТШIС, Будућн да јс у међунрсме l lУ '13MCIhCII устав н 
УС I'Ю<:та вљеll поново јеЩЮДОМ l1I1 п арламент, остаЈе отво

рсно Пlпање, које тек трсба IIстраживаТII , шта јс УI' . I Ш1-

ло да се " е ПР"МС IНI ГlOстојећн cтap l,.j l l п ројскт арх. К. Јо

BflHoBI.ha, кој . " је управо одговарао таКВII М потребама. 

већ настави разрада ИЛКltliевог пројекта са вслюroм 1'1 
малом СКУПШТlIIIСКОМ салом. Ипак, у ФушаJ.llO llаЛlIOМ 

смислу 1 1 ЗВРШСIIС су 11 ' I ске Itзме l l С. П оред ДржаВ IIОI' са 

вста у I-IOВО здањс требало је тада, уме/,,'ТО Сената, смс

CТIIТl. 11 МЩlIIстарство .НI ()(..~fРalШХ дела . 18 П рсма пред
раЧУlН l ма , реаJII lзаЦllја ОВОl'а Il ројеКТ<l 11'сб<lЛО је државу 

да кошта око 2,5 f.H UII\OIJa Дlшара, Недостатак целе по

треб l 'lC суме био је, •• згледа , раЗЈIO I' да се I'ра ђсњу I1PIlCTY

нн еПНIIЮ. 

Камен темељац за НОВII ДОМ Ha poДf le СКУШI .ТI1НС I'Ю

ста НIIО је краљ Петар 1. 27. аШ'уста ] 907. ГОДltll С. у Прll 

суству ПРССТОJlОН<lСЛСДll l lка 'ђорђа , IlapoJtl lH x ПОСЛUНl IКU, 

Владе . 1 ДИШlOмаТСКОI' кора . '9 У првој eтa n l1 б llЛО јс пред
в " ђе IЮ грађеље темеља .1 ПР.lзеМЈЫI. ОДНОС IЮ сутсрсна. 

Тај посао гювеРС l-l је I-I a JII ЩlIтаЦl lј.1 преДУЗI.М:l'lIlма В. 

ТСШIl ПУ 11 М. CM IlЉU IHl nY з<l суму 0)1 412.000 дщщра.211 

0 1111 су тај посао об::Ш.IJIII до крај :! 'l'ађеВlI нске сезоне 

] 908. БУДУП l1 да I IХ је колаудашюна KOM llcl lja Пр l lм .ша у 

децембру .IСте .'ОШlll с.2 1 РаДОВII. међyr . I М. нису одмах 
Iшстављеllll . Тек у СС llтембру 1909. l'OJIlllle paCl'1l lCalla је 
l!Ова mЩИТ:ЩI'lја за 11З 1l)аДЊУ преостала два стажа .1 кро
на, са IlрсдраЧУl lСКОМ сумом од ] .500.000 Д.ll ш ра. 22 Ме
IjyrIlM. T<lna је КОllстаТОВаЈЮ да су услед ПРСКlwа радова. 

акумулаЦl1је КlЩllllще 11 lюдзеМ .1I1 Х вода, темеЉ.1 овла

жеl ll l "1 ПОПУСТIIЛl I . те IIХ је бllЛО IIУЖIIО l'I ре1'ХОДlЮ С'III I I
рат •• . То је yrllllaJlO I l а ОДЛа!'ањс. ОДl!ОС IЮ УСllOравањс 

даЉIIХ радова, током 19 11. 111 912. ГОДI1II С. када су због 

Балю:шског рата 'шк Il p11 BpeMC11O бl[ЛII 11 обустаВЉСIНl . 

Иl lтеllЗ ~.В I I.lје се 11'i1Д I IЛО током] 9 1 З. 1. до августа IШред

' Iе I"ОДlIне, кад .. су радонн услсд а устроугарског lIаГl<ша 

'Ја Србнју обустаВЉС. I I •. У ТРСII УТКУ I lзб . lјаЊ'1 раТ"Ј. деЛ I I 

М " ЧIЮ је већ б.IЈ1:t 1'01"Ова СТрOlШU КОНСТРУКЦllја I-ЈаД С l1 ра
том , аЛl I купола 11 кров јОIll IIIIСУ б l lЛl I ПОД Ј.1 I'l l yrll . 

Н едовршено здање остало је IIзложеlЮ IJIIШС I'ОД.IШ 

њсм п рогшдању. У MeIjYBpcMCIlY. у току окупаЩlје. умро 

је у .lIlтеР"iЩllјll арх. Ј . И ЛКl .п . а Гl ројС I\ПШ ДOKYMellТa

Шlја је 1IајВСПllМ делом УIШШТС.Ш. ПО ОКО~IЧalЮМ рату .1 

yjcдll њeњy. OДHOC~IO ства раљу Краљевства Срба, Хрвата 

11 Слоне lшца, проблем З l'радс парлаМСlIта ПOlЮIЮ јс по

стао актуелан . Крајем 1919. ГOдl11le у MНlII1CТ"JPCTBY rpfl 
ђеВltI l а прегледшш је l' l рсостала докумеllТаш 1ј<l .1 .IСI'II1 -
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Т:IIЮ стање неДОВРШСlюrздuња )) IШ Бuтал uaM.lj ll«, атl је 
зuкључсно да је 01'10 мало за гютребе I lаРОДIIОГ прсдста в

fll, штва нове ујед1 I1ЬСIIС КраљеВ. II IС. У јануару IшреЩIС 

ГОДlше разматрана је могуhlЮСТ гра ђења пр"времеliе 

СКУПШТlIнске З I'раде на МаJlОМ K aJleMcrJla llY. али се од 
1'О.'а одустало услсд BIICOKIIX трошкова. Још у току .lсте 

З. l ме, као ПрlII~реМСIЮ решење за смсштај Уставотворне 

скупштине . предложеl lа је адаГ1Т<1I.l11ја старе КОЊII'lке ка

сарне у Кl lез Мllлошевој УJII .Ш •. 23 У овом PCKOI ICTpYllca-
1I0М здању 1'.РО I'лашеll јс BllnOIЩallCKII устав 192 1. I 'ОД/ . 

нс, а Н а родна СКУПЏFrItl I3. К раљсВС11!3. схс ту је заседала 

свс до 6. ја llуара 1929. I'ODI IIIC, ОДIIОС IЮ до ПРll врсмеlЮI' 

укидаља I lа рлаМС/lта. 

У мећувреме l l У. већ ] . марта 1920. ГOДl IHC ~taчеJlНИК 

Apx . lтeКТOl lcKOI' одсљења М.Нll1стаРСТВiI l'ра ђеВl lli <l арх. 

Пера П OlЮIН1 ћ, ПОД IЮСII наДJlежном Mllll llcтpy ПРСЛЛОI' да 

се ЗalЮЧСТQ здање Н аРОШIС CKY llllFrlll-l е КраљеВllI l С Србll 

је заВРШ I I. уз KOIlcTaTaЦlljy да ,'аје MoryIic уз 'fзвеСllе 11 ре

раl1е усш'лаСllТl1 са IЮВИМ потребама, Мшн ,стар грађе

НИllа је ово М.ШIЉСЊС П РlIхнаТIIО fI I'I]ЮДЈIOЖIЮ ВЈ1<Щ " да 

у том сr..IIIСЛУ nOl lece одгоиарајупу одлуку 11OДllоссћ l' f сле

neh., акт.2..f којlt збоr зна'Јаја у целостн lIaBOдl I MO: 

МИНИСТАРСКОМ САВЕТУ 

Нова Зf!юgа за Hapogl/)' СI<УПlllтl/ lIУ IIa Б(lmал lIалщјu 

юраljеl/а је {ЈО 611Clll/e {орње! crtpama са m(/6(/lIIща.\1(/ оу 

ар.IIЩХIIIО[ БеСПОII(/ lIао с)'тереIlОЛf. fiрюемљеЛI 11 gеЛОЛI 

1/(/9 сnраспол!. 

до оно! сспеПеl/а IIзfра!јеlfа. са ОСIll)'РШfllЛI СПе,\јеЉlIма, 

потfi)'IIО Il(Ifi)'штеl/(I за вреЛIС рата. О(Јржала се особllmо 

gоб,ю. Прелш овОЛfе требало бu 'Xlиове прogУЖllmu. уо
врша6ајуnuu :шосfflало ОС'ШУ/ХIlЬ(! mе.\lеља. 

Но како је Ск)'пшmlllfска С(lла пројектооаlf{l С{l.ИО за 

лшх. 200 ceglllllCl1a, то саоа IIlIје goвoJblI(l за потребу НО

во[а Краљевства; иок С)' сПореУllе UJюсmОЈ)IIје 11 З(l 1/(6)' 

потребу fалаllтllО nреУ811l)еllе. 

За ПЈЮlll llрење сале IIЗ/)(l/јеll(l су У пове/Јеllщrе М/, Ми

Ifllстарству три КО,.\fбll ll(llЏlје за које СУ 11 ЛlogеЛllllз/ю/је-

1111. По , I tll IIlљeIbY сmРУ'lњ(/ка. са Kojll.,I /(I се 11 ја слажел!. 

част ,\111 је fiреgЛОЖUCl111 Мtlllш.:тЩХ:КО,,11 Савету 1(0..llбll

mЩllју Kojo,~ ! се gобшю: 350 сеУll l/l rпа. uајпре{леgl/llја са

ла. 11 GРХIICl1ш,'(fl)1Х1 C)/II'III(I ПрвобllmllО ЩюјекmоваllОј. Овај 

11"'11111 UJЮIIIIlJ}СI/.L1 сале скоI1'1ll11 је са fflеlllЮI.II 11 скупи.М 

рушењеЛI. rалеРllја Q{J ЩЈлrIl!ХII/О{ БеmО/ш, ШII/ је то јеиll-
1/11 аут {Ја се gобuје ПО{OfЈIIО /ЈеllfеlЬ(!. (/ иа се не 'I /me ве.лUl<е 

I/З .. llеuе у gUСПО31Щllјll I~еле fјюl)е81/l/е. ДруfС ине I<ОА.БШ/ll

I(ltje I/.Iшј)' слабе cmjXlI/e ~ /l(IKO су јевтl/l/llје ~ mmо иају 

300 сеУlllllта. og којих су Лf/IO!а lIey fO{)l/a јер су liз.~ј е!ју 

сmубова 1/ ПО{) [Ш/СРllјод (1 У ПО{.'Iе,qу apXllme~.:тype отПа

пају ЩЖ{ЩС 1Iа [аЛСРllја.IШ /Ш штету 1l3fлсgо 11 првобum

ис за.Ш/СЛU. 
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ЗДАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ - ПРАВ!ЈИ ИСТРАЖИВАЊА И ПРИН!ЈИПИ ОБНОВЕ 

у овој lрађевини има и jegHa маља сала, која би се 

анаЛОlНО моlла uрошириши шако ga се gобије uоловина 
сеgишша велике сале. 

На ову lрађевину go cagaje УШРОlиено око 2.100.000.
gинара и ако би се gаље срађеље насшавило шако, ga go 
иgуће зиме Зlраgа буgе озиgана и uокривена, - чиме би 

била uошuуно обезбеђена за gаљи pag, - uошребно би би

ло, с обзиром на gанашње uрилике uеш милиона gинара. 

- А за uошuуно gовршење са свим инсшалацијама - но 

без намешшаја - шребаће ио gаНGLИЉUМ ценама још 10 
милиона; - gакле свеСа 15 милиона gинара, а pag би шра
јао најмаље шри lоgине. 

За uослове у иgућој рачунској iоgини унеша је у иро

јекш буџеша сума og uеш милиона. - За ову рачунску [0-

gину има још сшарОi неушрошенос креgиша og 1,5 мили

она gинара шшо ће биши gовољно go краја ове рачунске 
соgине. 

Према свему овоме часш мије ЗGМолиши Минисшар

ски савеш ga изволи оgобриши: 
1. Да се усвоји uреgложена комбинација за uрошире

ње сале 

2. Да се аналоСно uрошири и мала сала 
3. Да се иосао ogMax uочне, guвршавајући обезбеђења 

и uроgужујући раgове шако ga go зиме [рађевина буgе ио

кривена. 

16. марша 1920. 
Беосраg 

С. Минисшар lрађевина 

1. П. lовановић 

На седници Министарског савета, одржаној истог 

дана, прихваћен је наведени предлог и донета одлука да 

се започето здање заврши за потребе Народне скупшти

не Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца .25 У том смислу 
министар грађевина већ ] 7. марта издаје налог Архитек
тонском одељењу да се припреми све што је потребно 

како би се радови што пре започели .26 Будући да су из
ворни пројекти били током рата уништени , предстојала 

је израда нове пројектне документације , која је требало 

да обухвати и нужне преправке онога што је већ било из

грађено. За тај посао, посебно обнову изворног пројек

та , био је ангажован син и сарадник преминулог аутора, 

арх. Павле Илкић. Он је, вероватно, према неким прео

сталим скицама, а делом и сећању, углавном реституисао 

првобитна Илкићева решења фасада, уносећи и извесне 

измене?7 Може се уочити да је завршни акценат целог 
здања изостао . Купола је завршена без првобитно зами

шљене краљевске круне, а ни грбови на бочним атикама 

нису изведени. Уз Илкића млађег, по свему судећи, уче

ствовали су и други сарадници Архитектонског одељења 

Министарства грађевина, посебно на предложеној пре

ради конструктивног склопа велике и мале сале. Моћне 
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армирано-бетонске гвоздене конструкције горњег дела 

грађевине - крова и купола - пројектоване су према за

мислима проф. унив. инг . Ђорђа Мијовића.28 Из сачува
не извођачке документације може се посредно закључи

ти да је посао на изради планова текао доста споро, тако 

да је основна пројектна документација била завршена 

тек крајем 1921 . године и то само за грубе грађевинске 
радове и , вероватно, фасаде, док су детаљи ентеријера 

рађени знатно касније. 

у тежњи да се скупштинско здање што пре стави под 

кров, одлучено је да радови започну већ у лето 1920. го
дине, на основу привременог предмера, а да се извођач у 

сукцесивно доставља планска документација. После две 

неуспеле лицитације посао је коначно, решењем Минис

тра грађевина бр. 8972 од 5. јула] 920. године, уступљен 

А.Д. »Пионир« са предрачунском сумом од око 4.000.000 
дин. у име извођача радовима је руководио арх . Мили

воје Смиљанић,29 Докје за надзорног инжењера био име
нован арх . Ј . М . Ђикадић3О. Током 1920. и 1921. године 
радило се веома споро, без пројектне документације и 

углавном према налозима надзорног инжењера . 3 1 У том 
раздобљу завршена је санација темеља , а изведена су и 

обимна рушења , како због оштећења од вишегодишњих 

атмосферилија , тако и раније поменутих преправки . Та

ко се, на пример, из обрачунске документације, коју тек 

треба детаљније проучити као драгоцен извор за праће

ње тока грађења, сазнаје да је извршен ископ 500 т3 зем
ље, рушење преко 700 т3 зидова рађених од опеке, као и 
142 т3 армирано-бетонских конструкција . 32 Интензив
нији радови извођени су тек након завршетка пројектне 

документације, током 1922. године и до средине 1923. 
године, када је грађевина коначно стављена под кров . 

Изведен је читав низ непредвиђених радова,33 тако да је , 
уз у међувремену настала поскупљења, коначна сума до

стигла износ од преко 7 милиона динара . Колаудациона 

комисија завршила је рад и начинила коначни обрачун 

децембра 1925. године,34 али је извођач своја потражи
вања успео да наплати тек 1927. године . 3 5 

Током наредне три године рађено је на фасада ма До

ма Народне скупштине, које су над соклом од зеленог 

рипањског камена, изведене у вештачком камену, према 

реституисаним и делимично измењеним Илкићевим 

пројектима. Будући да детаљнија проучавања ових радо

ва , који су окончани 1926. године, тек предстоје, указа

ћемо само на нека сазнања до којих смо дошли током на

ших истраживања . За потребе израде фасадне пластике 

од вештачког камена у сутерену скупштинског здања 

био је уређен вајарски атеље.36 Ту је , у својству чинов
ника Министарства грађевина, једно време вршио над

зор и био члан жирија вајар Ђорђе Јовановић. Међу ре

ализованом фасадном скулптуром његова дела су четири 



СПОМЕНИЧКА БдШТИНд / МДРКО ПОПОВИЋ 

медаљона са ЛlIКОНl lма Мllllервс. Перикла. Демостсна 11 
Цезара. 1'I 0CI.18ЉC1I<I са 6o'IIIIIX страна 11розора lIа спрату 
сва четllрll уrnОllа р"заЛlml. Будућll да су ОВII MenaЉOlII1 

бllЛИ IIЗвајаlШ још 19 14. roДllllе . остаје заllllМЉIIВО ПlmI

њеда ЛlIIIХ је још 'rnда овај Зlшмеllll11 1 cpr lcКlr вајар РМIIO 

за фасаде Дома Haponlle CKYllllfl' IНlC. IUlII је. децеНllју ка
Сtllјј е. своје nocтojchc радове 1'lp1Ulal'OAIIO овој rютребll .37 

Имајућll У ВIIДУ 1'IPIIMCP МОlIуме~IТi.lл"е статуе, npbo6r-IТ-
110 Iшзваl lС » Вc.rIIlKa Србlljа « . ПОС'ГШilЬС llе 1925. I"ОДllllе на 

КУ I'ЈОЛУ IЮ lюи:н-рађеЈЮI' МIIНllt"Тщх,"ТIШ фШШIIСllја (дшraс 

Влада Србllјс) , ДРУПI MOl'yhlIOC'I' II ЗI'Jlеда bepobaTI-шј<1.38 

ИЗ OBOI' ПрllllрсМСlюr' ску r IШ'I'IIIIСКОI' најЩХЖОI' а'гељеа. без 

CYMlbC. IlOТII'IY 11 МОl1l1МСlIтаЛ l lе CKYnТYpe аllђе.;ш са бак

ЉОМ 1. маСЛltl lOlЮМ грarюм . IJ OC'Тi' ВJbC l~e ЩlД глаВlillМ скуп

ШТIШСЮ I М улазом, као 11 CpeAllIIJlbllM p1l3<111111'OM према 
Косовској УЛlЩII . за којс се сматра да су дело вајара Пе

тра ПалаВIIЧllllllј<1 . 39 

Према npojcктy. кој" јс КО"" '''IO уоБЛ llчев почетком 
двадссеТIIХ ronl1lla прошлог вска, као мсста за скулптуре 
6111111 су одрсђсш. фро"ТОIIII 11 атнке 6o'IIIIIX КРll1lа . П Л :I -

11111"<1 110 је да сс У ФРОlrrollllма поставе С"1'лrrryраШIС ком

ПОЗIЩllјс. IlаДВIIШСllе са по јсдном посебно IIстакнутом 

статуом "а врху. На аТlIкама 6o'IHHx KplUla 61Ule СУ 331'01 11 -
ШЉСIIС ПСРСОIII.ФlIкаш.је IlаРОДIЮГ ЖIIВота - 11 т() 113 
УГЛОВlIма групе ОД ПО двс. OAIIOCIIO 1'р11 скулrrryре. а IIЗМС

!Ју ШI Х појСДIIIШ'НIС статуе . Рас поред скулптура, УОЧЉIIВ 

11<1 са'lуваlюј rlpojC""llOj ДОКУМСl паШlјll, показује да су 

поред ФРОI IТОIIСКНХ КОМ IЮЗ~Щllја бшlC ГlреДlшђеllе 'Ieтll 

р" "PYI'JC 110 тр" статуе. заТIIМ 'ICTllpll по Д8С 11 днадссет 
појеД~" Ш'lЈrIlХ. РаДl1 OCТBa pell,a овс заМllСЛII бllО јс . 1925. 
roДlIIIC. paclНlca ll НСЛlIКl l јУГОСJlовеrlСКII КОIIКУРС. Ila коме 
су l'l забрана 11 откуr lЉСlr:l 32 рана. БИЛII су то МОДСJII' ОД 

1'llIlca, рађеllll умаЊСlII1 на једну nОЛОВIIНУ BI'ICI1lle npen-
81'lђe11C за IIЗ80ђењс у нештачком камену. 

Не упуштајуhll се у ону тему, која је nосебlЮ обра ђе-

11:1 , остаје "ам само да закључимо да од преко тр"Дссет 
crrкYnJbcllllx радова наших тадаШlbllХ Hajn03Hanlj llx ваја

ра 1111 јеДШI Iнrjc nocтa8JbCII 113 СКУПШТIIIIСКС фасадс. ГIIl1 -
саllll Ор"ПIIШЛII, према каСIllIjt.м заМ IIСЛlIма. требатю је да 

буду l13Јюж:еl\ll у e r rтcpl ljcpy здањз. БIUЮ је rrреДВll ђеlЮ 

5. Нщюgl/а Сk")·Пlllmlll/а. бо'lll{/ Фасаgа. пре.ча Пfюјекmу Ј. ИЛК/lliа 

-
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да се за све скулптуре, према нацртима Н. Краснова, из

раде посебни дрвени постаменти, и то: 20+2 за по једну 
фигуру, 4 за групе од две и исто толико за скупине од по 
три статуе, као и посебан већи за једну од фронтонских 

композиција.4О Међутим , из сачуване финансијске до
кументације сазнаје се да је израђено свега девет поста

мената. Очигледно даје због ограниченог простора било 

могуће изложити само мањи број скулптура, па су само 

за њих и израђени постаменти. Биле су распоређене по 

ходницима на спрату, где су се налазиле све до 5. 10. 
2000. године, када су тешко пострадале.41 Каква је била 
даља судбина осталих гипсаних скулптура и фронтон

ских композиција, које су са оних девет касније изложе

них, биле пренете 21 . јануара 1938. године42 у Дом На
родне скупштине, за сада није познато. 

Шта је условило 1926. године прекид даљих радова 
на изградњи Дома Народне скупштине, сада је тешко ре

ћи. То је проблем који треба даље истраживати. Један од 

разлога сигурно је била сложена политичка ситуација, 

која је довела до укидања устава и парламентарне вла

давине, почетком 1929. године. С друге стране, средином 
двадесетих и почетком тридесетих година 20. века , интен

зивно су грађена министарства и друга надлештва др

жавне администрације, што је представљало оптерећење 

које је превазилазило реалне буџетске могућности зе

мље. За народно представништво, изгледа, никада није 

било довољно средстава. По Београду су у то време кру

жиле и приче да је прави разлог пророчанство, према ко

ме је завршавање овог монументалног здања наговешта

вало трагичну краљеву смрт. У раздобљу од готово девет 

6. HapogHa Скуuшшин.а, uоuречн.и аресек (uројекаш из 1928. [ogUHe, R=1:400) 

[][Ј 
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7. Нароиllа СкупшmlllШ, веЛl/ка сала, 

ОСl/о6а према щюјекmу Н. К/ЮСl106а I/З /935. foglll/e 

I'ОДИН<1, док је 1'Р<1ђеВI1нска опеР<1Т~I ва Н<1 здаљу M~I POBa

ла, полако су ПРllпремаН I 1 плаНОВII за уређење eHTepl1je
ра. Како је текао ,dj Гlpoцec, З <1 сада се , без даљих "стра 

жнвuља. можс само Iшслућнва1'l1 . Судећи према HeКlIM 

саЧУВfНШМ ШШ IЮllИма I IЗ 1928. Т'Oдllllе , MOI'JIO бl1 се Щ>е'Г

постаlШТI1 да је I lДејllИ 1 'lројекат еllтеРl 1јсра рађе" у ате

љеу АКЩIОIIUРСКOI' ДРУШ1'ва СеIЈГ. KOTfillg I I З Хаllовсра .43 

Овај пројскат СћlЛСКI1 је у ЦСЈ1ОСТI1 6110 усаглаШСl 1 са та 

да већ IIзвсдеi'lllМ фасадаr.,ш CKYl'llllTI1IICКQI" зда ња, TBOpeћll 

тако KoxepeJlТlTY 11 хармоltI lЧIlУ l.Iеmllt у у духу акаДСМ I1 -

ЗМD , сд jaCHIIM РСМI1ШIСЦСl 1l.JЈ1јама на IП"dЈН 1јШIСКУ ренесан

су. ПО свему судећl1 , paђellje према ОСIIOВlНlМ ИлкићеНI1М 

заМ ИСЈН1ма . О IIЗIIСС IНI М разрадама овог пројекта сведо
че плаlЮВII из 1932, I 'ОД lше, али озб~1Љll ијllХ подухвата у 

том СМ~1СЛУ IlI lје бllЛО све до ПО'IC'fЮI 1935. l 'OДIНle. 

у међувремену, ПОЈШТlIчка Сllтуа Щ1ја се, у сада Кра 

љеВIШl1 ЈУI'OСШlВl lјll , брзо мењ3ЈШ . После rOТOBO тpll ''О

дште лич не IIJНlДaBI1He, краљ АлеКСUl-lдар је 3. септембра 
193 1. rоДине l'lроюшмонао IЮВll уста в , KOjl lM се ПО IЮВО 

УСllостанљао IШРЈшмеlпаР,Нl реЖl 1 М са ДВО1l0М li l lМ I lа 

роДвим IlредстаВIН1ШТlюм.44 Овом I1poMellOM OlleT је 110-
СТ<1ЛО актуеЛIIО ПlIтање здања у којем ће Н::Iрод.ra СКУП

Ш1'И IIU заседаТI1 . И 11О IЮВО је, услед XI11'IIOCTII, потражеllO 

1'lpllBpeMeltO решење, будућll да је уређеll,е e l ггcplljepa 

I lезавршеllе СкУПШПIllСКС грађеВllllе захтевало вреМС 11 

знаТII<1 cpeДCТRa. Решење је нађено у аДU ПТ'dЦl1ј ll Малог 

позоришта - старог Мањежа у Краља МllЛана уmЩII. 

IЮДШ'lIутоr .Iеколико I'ОДШIU ршшје 11рема пројекту арх. 

Николе KpaC l-Iова.45 Радови су обављеН~1 у току jccel-ll1 
исте ГОДИВе. тако да је Bcll 18. јануара 1932. у овом здаљу 

18 

одржа lЮ прво заседаље lIовонзабране СКУПШТ~lIl е, lIа ко

ме се преСТОIЮМ беседом Краљ обраТIЮ послаl llЩllма. 

ПРl1вреМС IЮ ада ПТllра IН 1 c lIтcplljep ове 110ЗОРl1Шllе сале 

ДOllуњеl 1 је крајем СЈlедеће ГОДllllе Ilзрадом моБЮlllјара 

за ПредсеДНIIШТВО СКУПШТI1Ј1е 11 ССДIШlТIlма за члаllове 

M lll lllcTapcKoг савета, а поста вљсва је 11 IIова скупш'ГIШ

ска ГOBopl l ,.,l.Ia .46 

НОВОllастала ПОЈII'1Т11ЧК<I СlIтуаЦllј<l после ПOl'ибнје 

краља Александра, октобра 1934. ГОДШlе у Марсељу, као 

lI јачање улоrс парламента у ПQJI ИТI1Ч КОМ ЖIIНОТУ Краље

ВIIНС. У'ГIщаЛl1 су .Iа до.юшење одлуке да се у I шјкраћсм 

МОI)'ћем року заврши давно започети Дом НаРОДl lС скуп

ШТI1Не . Израда плаlюва са С НIIМ гютрсбшtм детаЉllм а за 

ентсријер 11 уређеље ОКОЛIIOГ простора, ПОВСРСIШ је АРХII
тeКТOllcKoM одељељу Mllllllcтapcтвa rpaђeBIIHa . За глав-

1101' 1 ' l ројеКТalпа IIменова н ј е Н . Краснов, тада познаТ~I 

београДСЮI аРЏIтект<! pycкor [юрекла. а за IIaДЗОР\lоr 1111 -

жењера. арх. ЈеЗДII МllР Дениh . На ЛlЩl1та Ul1јll 29. марта 
1935. 1' . за IIЗвођа'13 юабрано је TeXlIIl'lKO прсдузеће 
» ИIII'Р<1Д" IШI'. П . СТШ-I КОНllћа 11 Д. ЂopђeB~l ћa , а предра 

' IYl lcKa сума за цео посао ItЗ I IОСl1ла је 22 МItJ1lюна ДlIна 

ра ,47 аЛ II је по ОКШl чању радова, услед l-I епредниђеШ1 Х 
трошкона, за ОВ<lј посао IIсплаћеtю нешто преко 26 Ш1-

ЛlЮШI .48 ГраДl1Jшште је OТHOPCIIO 1. аПРIIJШ 1935. I'OДlше 
11 IштеНЗIЩНО је рађеlЮ са 150 раДlшка сне до rlO'lCTKa 

октобра нареДllе I'ОШll lе. када је ЗUlЮ'lето УССЈЬанање у 
КOII<1ЧIIO завршеlЮ СКУПШ1'llJlСКQ здање. СвеЧalЮ освеће

,ъе обанљеlЮ је 18, октобра 1936.49 а прва седшща у ПР'1-
СУСТI\У CBI1 X '1лаllOВа. Владе одржаllа је два дана каСШlје. 
Тако је КОIШ'l I IO, Ilосле 29 l'Одl1lШ од 1l0лагања камена те

мељца. завршсн Дом Народне скуrIШ1'ItIlС. УКУПI IН трош

KOIHI гра.ђења, pa'IY IIaT~1 1'lpcMa тадашњој вреДlЮСТl 1 Д II 

Iшра , II З I-!ОС I1Ј111 су око 62 М IIJlИОllа ,50 
ИЗ овог раздобља заВРШIНl Х радова постојl1 веома 

об,IМ ll а докумеIIТШЈ,l1ј а, која се HajschllM дслом 'Iува у 

Архипу ЈуrocЛ:lAllје , док део lIесређеl'l е а РХ lшске грађе 

п<х:тој" 11 у СавеЗll ој СКУПШТllIш . 51 НеКОЛ II КО десеТI1IШ 
аЈ\ШlреШlсаllИХ uрreжа 110храњено је у НUРОДllOј б llблlt
отеl1Н Србнје, ""()j I1 су СllојеВРСIIО свеДОЧUiIСТВО о IШЧI1 ВУ 

како је Н. KPClC~IOH flројек'I'OНClО HC'faљe мобl1Ј1ијара.52 Н а 
више СТОТIIIШ IIJta l lOHa 11:1 паусу C<l'IYBfHICI ј е КрасноВЈЬС

ва rтројСКТllа JlОКУМСl lтаШ 1ја е l' IТСР'lјера, како цешша тако 
11 детаља за It зраду штуко плаС1'l!ке, дубореза, МC'fаЛIIlIХ 

дскораТIIВlНlХ решеТКlI , заТIIМ дрвеШI Х Jlа М I1СРllја. пор
тала, I lрозора, хераЛДl1ЧКl1Х MOТIIBCI 11 друго/'. Посебне 

СКУI'IIIl~С Ч llllе I1ројеКТll за израду цеЛОКУПI IO I' Ilамештuја , 

са подроБНI1М раС I'Юредом одређеНIIМ за снаку простори

ј у, као 11 lIацрТI1 за сва СВC'fлећа тела. Она драт'Oце ll 3 за

оста ВШТIНlа пружа IIЗУЗC'fllе MoryhHocTII за детаЉIШ ис

траживања у раЗЛIIЧllТlIМ смеРОВlIма . Овом пр"ликом 
задржаћемо се само на I lеКIIМ саЗ I-IUЊl1ма до којllХ смо 
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дошml. ТРШЋјућн за подацима веОПХОДВIIМ за рестаура

цију скуrтшпшског здања, I l е упуштајућн се у 1lОједшlO

СТ I-I , с об3~I РОМ да ће то 6~1Т1I теме naJbIIX LlнтеРДLIСЦlIПЛ II

IIJРЩIХ IIстраЖlIва ња у буду ћНОСТLI . 

Уређеље eullieplljepa 

ApX ll'reКТOHcKo решен.е Дома Народне СКУllШТllНе бшlO 

је !юдређе .. о фУI IКllI1О1'ШJlНИМ Iютребама рада дlЮДОМIЮГ 

1'Ш.рламе.па , Здање је дуго грађено н l'IРllлагођавано <lК

туеЛШIМ Iютребама , како бll се доБLша нај рашюнаЛНllја 

решења. Кона'IIЮ OCTBapell.e сиеДО'ВI о та КИLIМ тежњама, 

атl щс у .leКlIM појеДLIIНЮСТlIма оставља у HenoYMIIЦlI . 

Примера раДII , тек остаје да се lIС1'раЖII зашто у IЮВУ 

З I'раду парламеl,па Hllje смеш'ге~1 и CellaT, ~laKO је за ову 
Иl lСТ Llтуuију била намењена мала сала. Једа .1 од раЗЛО IЋ 

би могао бlПII IleJIocTaTaK rlpocтopa аЛ II 0.1 . сигурно. IIИ

је 11 jenllIIlI. С llPYI'C С1'рtше, заХТСИШ.1а M~lImcтapcкoг са

вета удовоље.ю је у мер11 која Је преиаЗLlлазила реалне 

потребе рада Владе у З !'ради П<lрламеllта. ЧIIШI .шм се да 

је такав rtрllСТУП одраз реално!' односа rIOJl IITH'IКlI X с.ш

!'а, кој" се у време заВРWIIL1 Х радова. поред осталог , Ilpo
јектовао и кроз деловање СIШЖllе JlLI'ШОСПI предсеДlIL lка 

Владе - др MIUJa I~a СтојаШIIЮНllћ<l. 

И зраШ1 пројеката уређења ентеРllјера претходила је 

одлука о ItaMe1111 ПРОСТОРlф:l , КОЈа Је у Imше .шврата ме

lЬ.1.на . Прва одлука у ТОМ СМIIСЛУ ДОllе1'а је I'Iрема акту 

Народне СКУПШПlllе 8604 од 1] . at' IРШШ ] 932. I 'Одllllе , <1 

неРllфlНЮВatlаје LI две ГОДШlе касније,53 Нова Ilзмењсна 
одлука IlO lleтa је 29. 3. 1935 roдине54 11 ~ta ос .юву тако 
усвоје lЮГ paCI'1Opena арх. Н , КраС IЮН ј е З<lПО'lео I l зраду 

пројеКТllе документације, посебlЮ olJe која се ОДIЮСllла 
lIа врсте 11 распоред мобl1Jlнјара . Међугим . у завршној 

фаЗII уређен.а c lIтcp"j cpa 11 ПРltJIllКОМ усељаВ<lња у CKY!'I
ШТШIСКО здање, ПОIЮ130 су npoMeIbelle .шмеllе .lеКI1Х Ilро

стеРllја , о чему ће даље БИТII pehll . Расгюред, HaMel'la 11 

IIЈЗIIВ ПРОСТОРllја КOItaЧ IIО су озваllLlчеllе крајем 1936. 
ГOДIIНC.55 

у уређењу СНТСРllј ера скуПШ1'ШЈСКОГ здања глatша 

пажња била је ПОСБе I'lСIШ. UCl lTpaJIImM реll резе lпаТI1ВIНl М 

просториј<lМ<I , всликој 11 малој саЛI1 . дворанама за Cenll1l
це 11 каБННСТllма зваIШЧШIЮI . У том смислу 1'lосеб.ю се 

IIздваја улаЗlт ВССТllбул. I ШДВllшеll центраЛIIОМ купо

лОМ. ОБР~lДа ЗIIДОRа , раС'lлањеШI Х стубовима , ПlшаСТРII

ма , HjНlJaMa 11 лођама, IIЗведеl lа је у ПОЛll хрОМIЮМ Ш1'уко 

мрамору, Општем УГ"СКУ МШlументаЛIЮСТlI ДОПрlНlОСII 

мермерни гюд у декораТIIВ.IOМ слогу. ХераЛДllЧЮIМ CIIM
БОЈТIIма 11 нешто каСllllјll М поста ВЈМЊСМ МОllУМСlIтаЈЩll Х 

скулmyра, овом простору је дато и јаС IЮ симБОЈНIЧIIО ЗI13 -

'Iење. Статуе влада ра, као пеРСOllllфLlкаЦl1је » l1сториј е 
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Ј угословена«. у одређеном СМ IIСЛУ требало је да укажу 

lI а дубоко утсмељење a"l)'eJIIle КраљеВlIне. 
Цеllтралну ПРОСТОРllју ове знамеНllте грађевине ЧII

НII BeJl/ I КlI хол. ОННОСНО »сала за разговоре« као место 

намењсно за међусобне сусрете lIаРОШlIlХ ПОСЈtallllка 1'1 
п ростор онакле се у више Гlрu ваца СТllзало до остаЛIlХ 

СКУПШТlIIIС КlIХ одај<l, Украше lШ БOl'аТОМ штуко декора

Ullјом 1I намештајем у дуборезу. са T<1BaHIIUOM кроз коју 
ПIЮДllре Шlен,ю светло. ова РС l lрезеllтаТllвна ПрОСТОрllЈа 

је. постављањем статуа у УЗШIГНуте l"lше, обележен" 

знамеЊIIМ <I » ltaРОШlе п р"вреде«. 

у наставку це l lтралl' l е осе грађеВlmе. према Косонској 

УЛl1UII, IШЈI<IЗllЛа се трећа репреЗСНПIТltвна просторија , са 

стуБОВII ма оБЛОЖСШIМ зелеШIМ штуко- мрамором. кој аје 

l' I РВоби1'НО била намсњена за СКУIIWТIНlСЮI КJlуб-бl1фС. У 

време каД<l је КраСIIОВ раДIIО IЩЦрте за мобllJТllјар бllЛО 

је одређе.ю да се ту смести »клуб послаll ll'lке BehLllle« са 
23 конфсре.щиј ска стола, ] 40 столица и дие телефонске 
I'О IЮРШЩС. Оваква .щмщщ бlUта је у суПроПIOСТl1 са ре-

1 ' l резеIП<lТltвни м карактером ове саЈТе. али је. IIЗгледа , 

БИЛ<I условљеl 'lа ТРСllУТIЮМ IЮЈII1ТII 'IКОМ потребом . 01'130-

рено је пнтање када сс он ове l\амерс одустало, будућ", да 

је пројектовшllt мобltлllјар всћ бl1О израђеll . НаКШI усе

љења у IЮВУ С КУ !lШ'I'IН1СКУ З 1'Раду fНШК је добl1ла IшмеllУ 

»сале за СВС'lане !lpl1jeMe«,56 БI IЈ I<I је украшеlШ BeJlI1KIIM 

!юрТрет~lма краља АлеКСаЈщра и краљице М<lРllје,57 кас
IlLIје 11 фрескаМrI . Како је била Н<l мештеllа за ову ' !ОВУ 11<1 -

Me~IY. сада 'Iе располажемо поузда llИМ подаЦј1м а. Може 

се само претпостаШ1Т1 1 да се вслtlКl I репрезе1ТтаТI1ВIIII те

пLlх. сада у »зсленом callOl'IY« (соба 4 у приземљу), ПРВО

бlIТ~!О ш\лаЗ1Ю у овој caJIII .58 

у деСllOМ КрШIУ здањ.1. уређе lШ је пеJIIlка СКУПШ'ГШЈ 

ска сала, ПрвобlIТIIО IlpojeКТOBa Ha за 200 ! ' l осла tНIК<I . !ю

сле прерада о којll ма је бшю ре'IИ , према ка!ШЩIТС'Ј'У је 

I'ОТОВО удвостручена . Имала је у ПРИЗСМ IЮМ делу 382 се
ДlIщта , YKJbY'lyj yh ll 20 lIaMeIbeHIlX 'IлatЮВ~l ма Влале.59 

ЧеОll1l део сале облtlковаll је у в~щу ПРОСТРШ' lе IlНше обло

ЖСllе ораховом оплатом, у '! lIjc средиште је бllО Y1'Patjel l 
портрет краља Петра 1(60, а руб украШСl1 IIЮОМ диогла 
БIIХ орлова у дуборсзу6 1 . Ту сс IшлаЗfЮ ПОВIIШСIНl сто за 
ПредсеДШIШТВО СКУПШТl1l1е, са ДРЖЗ ВIILlМ грбоМ lIа чео

I-!Ој CTPaJНI . <1 "спред њег.! ДВ<I реда сеДlшrr<l З<l предсеДIIII 
ка LI ЧЛаЈlOве МШlLlста рског С<l ие,.!. Са cynpoTlle стра llе , 

аМфllтеатраJll!О су rlocтaBЉCHa ССДlIшта за послаНlIке , 

та ко да су Влада It послаmЩlt билlt Ol\: pel~YТ" jeДНlJ пре

ма дрУl'Ilма - »Лlщем у JIIще«. ШТО је одражаваJlО, lюред 

осталог, neMOKpaТCKfl кар<lктер П<lРЛ<lме f lта , У средишту 

аМфLlтсатра lIа1lаЗ ll1lа се маСIIВ~Ш !Х)ВОР~l ица , ДШlста IIЗ 

pa lll1je СКУПШТIНIС КС ДВОР3.l~с у ) Мањежу«. Остало је за

бслсжеllода су је Ј111'IIIО пренеЛ l 1 наРОДШI посланици, сим

БОЛ I1'1IЮ ОЗIН\ чавајући пресељсње Народне СКУПWТII .l е. 
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8. Наро,сjll(l Сl<:УnUlmЩ{(l, ве.лш,:а сала, саgашЊl! сmање, 

(4юmОlfюфuја Завogа за /lЗраgу 1/06'ШНlща) 

Испред I'оворнице су се IШЈШ. З llла места за сте lюграфе и 

остало аДМ ~IНI'lстраТl'IВIЮ особље, које јс О llСЛУЖIНШЈIO 

заседање СКУПШТlШС. ОIШ су бlUЩ огра l lllчеlНI само на 

овај простор 11 пр"лаЭI1ШI су му СПl1 раЛНIIМ степеlШ

штем, које IIХ јс ПОВСЗI11:ШЈIO са каlщслар"јама у сугере

ну, I-I а галсрији ВеЛlIке двораllС rlOcTaBJbeHo је ] 39 сеml 

шта 11 12 полуфотеља у бо'IШIМ ложама,62 СреДНШЊII део 
6ио је H<lMCIbeH за публику. а БОЧIШ за Дl1 11 ЈIOматски КОР, 

OдllOC11O IЮВlllшре. 

у СУIll)()ТНОМ , левом КРI1Ј1У З I'Раде уређена је мала са

ла, прв06I1ТНО намењена Сенату. ЧеОН~1 ЗI1Д 11мао је др

Bel~y оБЈIO I'У од opaXOB~IHe, а I13над веЛIIКУ фреску СlI мбо

Л И'IНО!' зна'IСња С<l штуко ОКlшром. У средш.uту овс лам

псрије 611ЛО је посе6но обрађСIЮ место за портрет краља 

Петра 11 , Гlренет из »Мањежа«, I "ШДВllшено дуБОРСЗllOМ 

КОМГЮЗlщијом са КРУIЮМ - С~lмболом суверене Државе.63 

Испред СС налазио подијум са столом п редсеДlН1штва 11 
два реда М IIНllстарских сеДl1шта ШТО је. уз мање IIЈХ= 

правке. преllето I"З старе СКУПШТ11нске зграде.64 у ЦСI 'ТРУ 
се налазlUЩ i"ОВОРН II ЩI - умањсн а реПJlllка онс IIЗ велике 

сале. а крај ње сте~юграфсКl I пулт. Њ1С llрам предсеДI III 

IIIТlшје амфнтеатраЛlIO ГlостављеlЮ ]46 ПОСЛШНl 'I Кl I Х сс

дltшта. ЗајеД IЮ са OHIIMa за Владу УКУI1lЮ их је било 162. 
ист~1 број седltшта \ШЈШЗIЮ се ~I IШ l'алеРltјll.65 За сада 
остаје отвореlЮ IНITaњe коју је фУНКUllју имала ова сала 
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9. НЩJOgllа Скуuщmllllа, .ЦФl(/ сала 

((lюmОfрафuја ЗавО{ја за llЗ{Ја{ј)' /lOвlfШllща) 

током краткотрај lЮI' рада СКУ I'\ШТII.'С пред ДРУПI CBeТCK~1 

рат. у .leK~IM докумеl-lПlма помиње сс као пле l lумска са

ла. што 61'1 З I !а'IIIЈЮ да је служила за ССДl-ll1це СКУПIllТН/I

скнх одбора. 

у обе СКУI"ЈШТltl IСКС сале. за облогу зидова корltшће l~ 

је штуко мрамор у комбllllаUl1ј~1 са HpBeHIIM Ј1аМПСРllја

ма. Комплета !! моБWllljaр. укључујућ ~1 11 ЗllДllе 06логе. 
рађе" је од првокласне ораХОВlше. Ове радове 11звела је 

радl1О1 IIща (,,'1'ОЈшра М . Јова l ювића. који је 6 110 аЈ~l'ажо

ван од СТРаЈ\е Ј"ЈШВIЮГ IIзвођача.66 Подови су 6ИЛ l1 l ' l ре 
KpI1 BC.1I1 гумеJ\l IМ ЛltJюлеумом , Koj ~1 је у то време пред

стављао нов 11 модеР"'1 ма'l'еР llјал.67 

Између веЛlI ке сале 11 uell'l'paJllIOI' ХОЈЈа. у деС IЮМ 

КРЈШУ зграде. наllаЗ I UШ се СШШ Iшмењеlla MIIlllIC,dPCKOM 
савету (сада сатl 1). 6о1'а'l'O украшена штуко ДCKopaЦl1-

јом 1I раС'lлањсна КОР~IIIТС ЮIМ ШlлаСТРI 'l ма. у свом цеll 

траЛIЮМ делу Itмала јс ТР" конфере.Щllјска стола у н"зу 

са 22 фотеље. Бшш је .'С lюсреш\О повезана са ВСЛIIКОМ 

салом, ОДfЮС.Ю ЩХХ:'I'ором lНIМСЊСНIIМ за Владу, II спред 

пулта IlредсеДIШШ'I'Ва. Ш'I'O је у функционалном 11 СlIмбо
JII I ЧIЮМ С'-ШСЈЈУ јаСIЮ раЗ l'РШlичавало народне послаНII

ке 11 члаlюве МЩIllСтарског савета. СЛ I1'IIЮ урсђСl1a са 

ла (сада сала 11) IlaЈ\аз ltла се. СlIмеТР"'IIЮ Ilоста вљеlШ. у 

левом КРIШУ З I'радс. а б~UЈа је намењена за ССДlllще СКУ I \ 

ШТIIIIСК~I Х одбора. 
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10. Нщюgна Скуаlllmllна, весmuбuл 

(фОШQflЮфllја ЗавQ{}а за IIЩXlgу //Овlfшшца) 

ПРОСТОРllје кабllllста у ПРlIЗемљу, окренуте ка УЛ\1 -

цама Краља Алексаlщра 11 Косовској. бllле су повезане 

са два ПОДУЖlta , међусобlЮ паралеЛ liа ХОДЩlка. Ч llје су 

З I1Дне Ilлохе раС'lлањеllС јО l l СЮIМ ШlлаСТРll ма 1,1 портаЛl I 

ма. Десно крило ПРIIЗСМља З l'раде 611110 је I taмењеlЮ ка

БJlfIСТ IIма предсеДlillка Скупшп-ше 11 предсеДlшка Владе. 

Према распореду кoj ll је усвојен 1932. l'Ощше за Владу и 

њеlЮГ председника бllО је одређен део према Косовској 

УЛНЦII - Beh ll угаОIН1 (соба 11) са чеТllрll суседна кабl1не
та (собе 12- 15). Са cYl lpoтHe cтpal le, према УЛl1U11 Краља 

Александра. 1 1редсешНlКУ СКУПШТl1l1е 6 1Ю је .шмењен 

УПlOНl1 кабllНет (соба 7) са два сусеДllа ' (еобе 5 101 б). као 
~, салон (соба 4 - сада »зелеlm саЛОII«). На ОСIЮВУ ОIШК

вог. само у детаЈы"ма МОШlфи коваllОГ распореда, Н . Кра

снов је раДIЮ rlpojcKaT мобitЛllјара током 1935. и почет

ком] 936. ГОДIIЈ1е. У међувремену. УО'lI1 усељавања у за 

врше.ю здањс. IIЗвршене су IIЗмене. па је у део према Ко

совској УЛИЩI смеШТС l 1 каБНllСТ предсеШlнка СКУПШТlll-1 е 

( 11) са пратећ~I М службама (собе 12- 16). Реп резе l lтаТIIВ 

IIIф, део, према " лавној УЛlIUII , добllО је предсеДШIК Вла 

де. Његов каБШlет, уместо у угаову ПРОСТОРllју (7). сада 
претrюрену у Mlllll lcтapcKY салу. смештен је у већу одају. 

која је бi1Ла ypeQelta 11 намељена за саЛО1 1 предсеШ lIIка 

СКУflШТlше (4). док је у суседну. собу 5. смеuпеll њеroв 

шеф каБШlета. MeђyrнM, то HIICY бllле 1I јешtllе преправке. 
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Ј Ј. НЩХЈ{ЈI/а СКУ[lшmllна, весmuбu.il, .qешаљ 

((јЮШОIJXlфllја Завogа за IIЗfJаgу /Ю8'lШ/lща) 

За потребе предсеЩlика Владе уређе.1 је посебан маШI 

улаз, десно од I'ЛalШОГ степеН IIШ1'а, којем се l 'I Р llлазН1Ю 

непосреДIЮ са паркинга.68 Од овог улаза до приземља 
Y1'Paђell је посеба в Лl1фт, KOjl" није б~ю Ilредвиђен про

јектом.69 Ове занимљиве I lзме.lе у Дому НароДl-lе скупш
Тlше. где је ПР~ЮРll1'ет дат предсеШНIКУ ВJlаде представ

љају. без сумње, одраз реаЛlIl1Х односа l-Ia IЮЛlIТI Iчкој 

cuelHI KpaљeBIIHe Ј У I'ОСлаВllје. којом је тада ДОМlIннрала 

ЛlIЧIIОСТ др МI1Лана СтојаШШОВllћа . 

у Jlевом крилу пр"зеМЈЫl З1'Раде. према УЛIЩII Краља 

Алекса ндра . ypcl)el lll су каб~tllеТl' З3 потпредсеДIi~lке 11 
секретаре СКУПШТlI.lе , док је у кзнцела Рllјама са СУПРОТ

Ile cтpal-l e. према Косовској УЛIIUlI требало да буде сме

ШТСIЮ опште одељење 11 аРХlIва. Са бо'ше стране, IlpeMa 
ВлајКОВllћевој УШЩII . пет маЊII Х просторија liа мењено 

је аД~tIIНllстраUllј l, - ра чуноводству. благајни и ТСХ IШЧ

ком одсеку. 
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ДекораТНВliа обрада каБИ l-lета у ПРllземљу. као ~' од

говарајућ " мобllmlјар заВIIС IIЛl I су од преДВllђеltllХ lIа мс

.ш. На делу прсма Косовској УЛ ИЦII лаМПСРllјс 11 портаЛl I 

украшеШI дуборезом, као 11 oдroBapajyћ~1 lIамештај, бll 

Лl I су од ораХОВШIС . а са СУПРО'ПIС странс Домшшрала јс 

храСТОВIНШ. Све ове [l pocтopllje (собе 4-7 11 11 - 15) "ма

ле су подове ра ђеllе у теХ 11IЩ11 дрвене IIнтаРЗ l1је, а ова 

врста пода .шлаЗllла се 11 у каБШiСТlIма ПОПlредсеДНlIка 

Скупштине (собе 45-46). 
Из пр"земља ка npocтoplljaMa IIа спрату воде два 1'010-

.lументалtta, сИМетрllЧ IЮ постављсна степеlllшгга од белог 

мермера, са ЗllДОВllма обложеllllМ ПОЛIIХРОМ IНIМ штуко 

мрамором 11 високим ПрОЗОрш,fa IШ које су nocTaBJbel l1l 
ВllтраЖII . ДекораШlју степеlНIШта допуњавале су по јеДlШ 

IНlша са бронза.юм статуом - ГlеРСОНllФll ка Цllјама Пра в

де и Просвете , а I IЗIШД грбоВII KpaЉoeBl llle "а оградама 

подеста од белог мермера.10 

П јЮС'ГОРllје 11<1 спрату HOBOI' СКУПШТlIIIСКОГ здања rlpe
наСХОДJlО су биле намељене за посmН III чке клубове (клу

боВ I1 1-6),71 заТII М адМlIнщ.'траТIIВШI 11 ФI·шаНС LlјСКl I од
бор, као LI бllбЛlютеку, која је, сва обрађена у дрвету, 

IlреДСl'ављала једну ОД најлеПШl lХ ПРОСТОРllја СКУПШТII

' I е, СЛlI ЧIIQ раС lюреду у прюсмљу И овде су се налаЗIIЛС 

дне Сll метрl.IЧIЮ IlocтaBљelle салс - jeДl' l a Iшмењена од

боРСКlIМ сеД lнщама (сада сала I У), а друга, I1Зllад Шlе 

МШlllстарскOI' са вета, уређена је за клуб ВОВШl<lра (сада 

сала Ш) . Ту је flредстаВШЩl1ма Домаће 11 cтpalle Ш1ЋМI ', е 

бllJЮ 'Ia расr lола l'ању шест телефШIСКlIХ I'оворшща, као 

11 озвучење за Дl1реКТIНI пре.IОС СКУПШТШIСЮIХ раCl"lра ва. 

Ина'Је , IЈа спрату се IШЈШЗIЮ ГlOшта вски офllС намењен 

IШРОШ LIIМ посла llLЩl1 ма, као 11 локална телефОllска цен

траЈШ . У реГlрезе ll'га'I'IIНIIУ угаону rlpocTopLljy (соба 5) 
п рема УЛ I1I.Ј,II Краља Алекса llдра, украше llУ штуко-деко

РШlllјом ~I C HI-U1еIl IlМ таПCТI l ма у CTI-U1Y »Луја ХУl«, смеш

те!! је ЩI ПЈюмаТСЮI саЛОII . 

ПРОСТОРllје у сугерену. ОДIIОСIЮ IIIICKOM l ·rРlIЗемљу. 

бllле су одређеllС за ,IДMJlllllcтpaTIIBI~e 11 теХ IНl чке служ

бе. ж:нщармеРllј у, постројења цеllтраЛНО I' l-рејања, заТIIМ 

склuдlltUТ<I rop l 'lНa са КОЛСЮI М улаЗlIма 11 СJI . У једном де

лу БЈЮ је ypeђell СКУПШТIIНСЮI ресторан . 

ГлаВШI улаз у скуПШТl1llСКО здање 6110 је , ' I ревасход-

110 IШМСЉСII lIа РОШНI М гюсла llllЩlма, а у свсч.III I1М I IРIl 

Лl1 кама 11 посетама З8аЈЩ 'П lI lка. СrюреДllI1 улаз 11З Ко

совске улице СllуЖIЮ је за СКУПШТl1 l l ске '1 IIIЮВШlке, као 

~1 странке које су се обраћале IШРОШШМ 1 ·IОСJlаЈ IIЩllма. 

БОЧIILI ути IIЗ ЂI КО8ске УJllще требало је да КОР"С'Г" пу-

6mlKa, која је МОI'ла присуствоваТLI СКУПIЈIТlIIIСКlIМ засе

даЉlIма , ОДI IОС.Ю ДIIПломатск.t кор, IЮВI1ltaРI· 1 11 ПОССТlю

ЦI1. ПосеБНIIМ степеllllLlГJ'CМ 01111 су долаЗ IIЛ II до спрата. 

гдс су се за ЊIIХ lIалаз ила посе6но одређена сеДIIШТ:Ј 11<1 
галериј l1 всmlКС салс, заТIIМ рШШЈС ПОМСIlУГИ дипломат-
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CKII саЛOlI 11 клуб IЮНlншра . ОВIIМ се ОЧl lI'леДlЮ теЖL1JЮ 

да се ПОС'I' II I'НС што функционаЛНLlја ОРl'аШlзаЦllја про

стора, ОДIIОС IЮ nfi IIр~Юр.1ТСТ IЈаРОДНLlМ I1ОСЈШШЩlIма 11 
скрате праВЦ~1 KOMYILIIKaUI'lja раЗЛИЧЈIТIIХ катеГОРl1ја rю

сспюца СКУПШТlIIIСКОГ Дома. 

Обимну грађу која СС ОДlюси IШ уређеље cllТcplljepa 

тек треба детаљније I',РОУЧIIТII II упореДIIТl1 са стањем ко

је смо бlUШ у могућНОСТII да еВ.ЩС'l11 lрамо после догађаја 
од 5, октобра 2000, roДИ ltе,72 

Н с улазећll у ncтaJbllc аllаЛllзе. које ће бl lТI1 ' IРСДМет 
дaЉ~I X разрада уз посебlЮ обја ВЉlшање, IIз!!сћемо само 

"ске од рсзултата до кој llХ смо ДОШЛ II . И мајућ.1 у B llДy 

раЗНОВРС IЮСТ 11 стање очува lЮСТlI моБШlLlјара у цеЛlНlI1 , 

[ I Р" обрадll СМО се чссто КОР.IСТНЛ И а рхеОЈ10ШКОМ мето

ДОЛОГI .lјом ТllllQJЮШКОГ разврстава l1x1 I1 а llаЛlIЗе фраt'ме

"ата у покушају саглсдавања IIЗ I)'БЉСltc ЦСЛИIIС, 

На .. иеmmај 

Као што је већ IШ llред "стакнуго, п ројекте за .taмештај 

Дома НаРОД.IС скуПШТlIl-IС раДIIО јс арх. Н . КраС IЮВ. Пре

ма сачуваfюј п ројеКТlюј HOKYMcllTaЦlljl1 за глаВllе скуп

ШТJllIске простор"је ПРllземља, С [" рата 11 рссторана у су
тере.IУ израђено је око 1.450 комада. Од овог lIамсштаја, 
времсном раЗllоше.IOГ, расходованOI' , а дслом JI rюстра

далог 5.] 0.2000. 1', ca'lyo,Ht је само маЊII део. У скуп ш

TI IIICКL'I M каlщелаРI .lјама, кабинеТlIма 11 саЛОШl ма, а по

себllО у деrЮllма сугереllа сачувано је око 380 npL!Mepa
ка, 11 то 3Ita 'I ',НI број У всћој IIJ1L" мањој мер" оштећен , док 
су од I lеКIIХ остаЛJl само фрагмеНТII . Уз дстаЉl lу аllалllЗУ 

архltвскедокумеlпа цнје , свн очуваllll ПР~l мерци су IlДel l 

'ГI1фIlКОВШ II1 11 ТИ llОЛОШК~1 разврста Ш1 ,73 МОI'ЛО се KOI-l 
стаl'Оватl, да је у зна чајlюј мерII сачуван IЈамештај 113 1Iе
кадаШЊltх flредсеШ lII'l К IIХ кабllнета, што јс 6~IЛО од IIЗУ

ЗС'I'IЮ I' значаја за I1Зраду п ројекта об.ювс Cl lTcplljcpa 

СКУI IШ1'IШСКОГ здања. Са Itpy l'e стране, очува ШI flрНМСр

Ц" l l редста ВJЪ:Iју Од1lL IЧl-lУ грађу за СТl IЛСКУ аllалllЗУ IIска

дашњег изгледа СКУПШ1'ШIСКIIХ сала, сало.ш 11 кабlНlста. 
Посматрајућll ова оствареља у ЦСЛ IШII , СТl1че се утисак 

да је за кабlшете зваllll'lIНlка пројекта нт, ОЧНГllед.ю, 

" мао саСВI1М јаСI-IС ImC'I'PYКlll1je , које су у СТJlЛСКОМ сми
слу одражаваllе укус беOl'радске грађанскс среДIШС тora 

времена. Ре'IИ'Г I'lpllMep у том СМ IIСЛУ могао бll оредста

вљаТlI 1' беЈш намештај ДIШЈlOма'ГСкогсаЛЩlа , рађеll у ду

ху мешаВllllе СТIIJIO IШ »Луја XY~( 11 » Луја ХУ I «. За ове 

примсрке IIС 6 11 се могло peћ ~1 да прсдстављају успела 

остварења. ОстаЛII rшмештај , Щlмењеli [юслаllll'1КL1 М 

КlIУбовш.ш, каlщеЈШРllјама аД~Нlmlстра Цllјс 11 .ICКlIM ка
БШlеТII ма, које је КраС I ЮВ модеJlовао слободно у духу 

БШ IСКОМ ш·, {Iесо-у. С't'ШIСКLI је знатно БОЉl1 11 , без сумље. 



ЗДАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ - ПРАВ!ЈИ ИСТРАЖИВАЊА И ПРИН!ЈИПИ ОБНОВЕ 

представља значајан део споменичког наслеђа Дома На

родне скупштине. 

Храстова дрвенарија библиотеке, једно од најбољих 

остварења у ентеријеру скупштинског здања, дело је поз

натог београдског столара Драгоја Барца 74. Остали дрве
ни мобилијар радило је више извођача. Већина намеш

таја из просторија у при земљу и на спрату, укључујући 

комплекс кабинета председника Народне скупштине 

(бр. ] 1-15), одборску салу и ону Министарског савета 
(бр. 36 и 39), велики хол, као и дипломатски салон , ра

ђенаје у предузећу Столарија »Прогрес« А. Ћупина и Е. 

Винклера из Београда.75 Клубове 5 и 6 на првом спрату 
мобилијаром је опремио Паја Чутуковић из Земуна.76 

Комплетан намештај за неке од одбора и скупштински 

ресторан у сутерену радили су з~еднички београдски 

столари А. Мирковић, Ђ. Пејаковић, Ј. Михељ и Ж. Јова

новић.77 Допунске поруџбине намештаја, међу којима је 
била и салонска гарнитура за кабинет председника Скуп

штине, радио је раније поменути столар М. Јовановић 78, 
а неки слични послови били су поверени и Столарској 

индустрији »Даница«.79 Током даљих истраживања ар
хивске грађе треба утврдити где је рађен намештај за 

комплекс кабинета председника Владе, који се унеколико 

разликује од осталих сличних скупштинских целина. 

Маске за раguјашоре 

Делом специфичне врсте мобилијара могу се сматрати 

маске за радијаторе. Првобитни м пројектом, који је у 

целини остварен до свечаног отварања скупштинског 

здања октобра месеца 1936. године, биле су предвиђене 
за све канцеларије, кабинете, сале и свечане просторије, 

као и за ресторан у сутерену. Посебно су биле декора

тивно обрађене оне изнад угаоних радијатора у председ

ничким кабинетима (собе 7 и 11 У приземљу). Било их је 
постављено укупно 99 комада. Састојале су се од масив
ног дрвеног оквира, најчешће рађеног од храстовине (92 
ком.), а ређе од ораховине (7 ком.). У овим оквирима су 
постављене декоративне решетке ливене од »меке брон

зе« са површином обрађеном, односно патинираном, у 

боји старог злата. Све су израђене у Уметничкој ливници 

»Вождовац« у Београду.80 У истој ливници рађене су и 
све остале украсне решетке, које су се налазиле на отво

рима за убацивање топлог ваздуха у скупштинске сале, 

вестибул, велики хол и др.81 
Накнадно, крајем 1936. године, уговорена је израда 

маски за радијаторе главних ходника у приземљу и на 

спрату, укупно 24 комада. Све су биле од храстовине, али 

су за разлику од предходне скупине имале Једноставни

је решетке од танког месинганог лима.82 Израђене су и 
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постављене током 1937. године, али ни једна није опста
ла до нашег времена. Уклоњене су, вероватно, услед 

фрагилне конструкције решетки, које сигурно нису мо

гле бити дугог века. 

Свешлећа шела 

Слично намештају и комплетна расвета за просторије 

приземља , спрата и већег дела сутерена посебно је про

јектована. Аутор пројекта био је арх. Никола Краснов. 

На основу сачуване грађе могло се уочити даје прво ра

ђена идејна скица у акварел техници , која је потом за 

изабране типове разрађивана у тушу на паусу. Према 

Красновљевим пројектима сва расветна тела, декора

тивно моделована, рађена су у Загребу. Захваљујући це

ловитој пројектној документацији, као и чињеници да је 

готово све што је реализовано и постављено] 936. годи
не преостало до наших дана, могуће је сачинити детаљ

ну анализу ове врсте мобилијара. Приликом евиденције 

затеченог стања констатовано је да се у ентеријеру скуп

штинског здања налази 620 оригиналних светиљки, које 
се према ознакама из пројекта могу разврстати у 47 ти
пова. То су плафоњере - 8 типова (288 ком.)83; аплике-
8 типова( 98 ком.)84; лустери мањи, са једном куглом -10 
типова (133 ком.)85; лустери већи, вишесијалични - 25 
типова (97 комада)86 и канделабри (4 комада). Од прво
битне спољне расвете очуване су све светиљке које се 

налазе уз зграду (11 ком.), док су од оних са некадашње 
скупштинске ограде преостале само поједине. 

Све поменуте светиљке рађене су од бронзе или ме

синга. Њихова декоративна обрада, што је предмет по

себних разматрања, прилагођена је општим стилским 

одликама ентеријера. Поједини примерци, у зависности 

од намене, луксузније су моделовани. У том смислу по

себно се издваја велики полијелеј од позлаћене бронзе, 

са 36 свећа, тежак 205 kg, рађен за дипломатски салон. 
Посебна пажња била је посвећена лустерима за председ

ничке кабинете, салу Министарског савета, салон за 

пријеме и друге свечане просторије. 

Завесе и шеfluсu 

Сви прозори просторија у приземљу и на првом спрату, 

као и балконска врата угаоних кабинета, поред прозир

них завеса и платнених ролетни против сунца, имали су 

и драперије рађен е од плиша, у бојама које су биле при

лагођене уређењу ентеријера. Само изузетно, у кабине

ту председника Владе, рађене су од вуненог гоблена, док 

су у дипломатском салону биле од свиле. Овај обиман 



СПQМЕНИЧКА БАШТИНА / МАРКО ПОПОВИЋ 

12. Hapogua Скуuшmшш, велllЮI ХОЛ - сала за раЗfоворе 

посао реализовала је »домаћа IIHllycTpllja завеса д.д.« 
IIЗ Београда8? ПОЛУКРУЖllе плншане драпеРl1је ШlлаЗI1 -
ле су се такође I1Змеђу стубова на "алеРllји , као ~1 порта-

1Iима веЛl1ке сале.88 

CB~1 ХОДIIИЦlI у зграДI1. као и глаВllа стеПСНllшта.lIма

ЛИ су застор у виду цpBeНl1 x тепих стаза од » велвета « . 

које је IIСПОРУЧIUШ »Домаћа I1НДУСТРllја завеса н тепиха 

А.Д . « 113 Београда . 89 За ДlIIlЛоматски саЛО11 поручен је 
сrlеЦllјаmш теrН1Х » квалитета велура« за целу ПОВРШ~IНУ 
пода (7,57 х7 ,57 т). Био је рађен rlpeMa спеЦl1јалној му

CТP~I UBCТHO I' дизајна, одређеној од стра.· . е пројектанта 

ентер"јера арх. Н . Краснова. Састојао се од тpl1 траке од 

по 2.5 tn Шllрине, које су rIРI1ЛIIКОМ постављања споје

'l е.90 За свечане npocтopllje 11 предсеДНlIчке кабинете 1'10-
РУЧlIва ни су финији »персијСКII« теписи са већllМ бројем 

'lворова. Рађени су, 111111 само IIСПОРУЧllваНI1 преко Твор
нице ИСТО'IНИХ тепиха »Мека« ИЗ Суботиuе91 и Текстилне 
индустрије А.Д. l1З Скопља. Orворено је питање да ЛИ је 
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бl\ЛО II 11РУГIIХ l1оба вљача . ТеШlC1I у СКУПШТlII-IСКОМ 3ll<lЊУ 

су јещш 011 тема коју треба посебно обраДlIти .92 

СаШО611 

у просторијама Дома HaPOlll-lе скупшпmе бl11l0 је постав

љено укупно ]]4 елеКТРllЧНllХ сатова, rЮВС3Ш II IХ са два 

саТlШ мехаНl1Зма - основним 11 реЗСРВIIIIМ , чешке проllЗ

водње. Међу њима бltло је шест всћllХ двостраних. који су 

постављени на lJ3.HЦlIMa у среДlIШ'l11ма ХОДllика - по два lIа 

clipa1)' 11 у ПРll3емљу.један у Cyrepe~I Y, док се јеДШI ilалаЗl1Q 

у пролазу Ilза велике сале.93 ВеЛl1КII тространи сат изра
ђен је за веСТllбул IIЗ Косовске улице. Свн осталll б~UlII су 

МО'ПllрШIИ на ЗlIдове кшщеларија, кабlшста 11 свечаних 
npocтopllja. Неки од ЊIIХ IIмаШI су ~I декораТIIВНУ брон

за .,у опла1)' (5 ком.) а два су била уграђена у дуборезну 

декора иllју fюртала сала 1 (Ми"истаРСКlI савет) и 11 .94 
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ТеХllllчка опрема 

Све просторије СКУПШТl1llСКОГ здања бllле су оБУХ l!а ћене 

С IIСТСМОМ центраJIIЮГ греја ња са llQЖ IЮНlЩОМ У сугере

ву, испод цеl~трашюг хола. СIIСТСМ загревrtља ТОПЛII М ва

здухом бllО је 1'lpenBIIQell за ВСЛlIКУ 11 м алу салу. заТlI М 

це l lТр3.Л 1II 1 хол 11 веt.'Ћl БУJl. а делом 11 сrtлу за Il plljeMe (са
да клуб-бифе). Зграда је 11 м аlШ 11 СШlстве l lУ елеКТРI' ЧНУ 

L(С.lтралу, смеш'reНУ такође у СУТСРСIl У. У CBIIM простор"

јама где је то бнло IЮ'грсБ IЮ IIалаЗ l1l1И су се телефоl lll . а 

за ПОСЛ<I.JНIКС ~I 1 'lpent.'1·aBIНl Ke штампе бllле су поставље

не 11 посебне телефонске roВОРlнще. Овај СIIСТСМ опслу

Жll вала је ТСllефОl lска подuеllтраЛ<l смештена на првом 

спрату (соба 1). 
У прсдсеДl Ill ЧКИМ ЮlбlНlеТllма и .lеКIIМ RPYI'IIM з.ш 

'laј l~ ијIlМ просторијама , посебно .ЮВИI-ШРСКОМ клубу (са

да сала 111) БИЛl 1 су ИllсталирrllШ звучшщи преко којих је 

бшю MOI'yhe праТИПI СКУПllIпшеке распра ве, Постојао јс 
11 систем свстлосне СlIгнаЛl1За ције И3 1-1ад портала прос

ТОрИЈа дуж гла lШИ Х ХОДl-lllка, који је служио за позив 

особља 11 послуге.95 

Уметничка gекораЦllја 

За украшавање Дома Народне СКУПШТlше I!ећ ИЛКllће

ВIIМ rlpojeKToM 6ило је предвнђено учешће уметНllЧ КIIХ 

стваралаца . у том смислу ЧШЬС.I И су покушаји још то

ком градње, аЛI1 тек са урсђе.ьсм ентсријера остваре/ш 

су преДУСЛОВl1 за озбllJЫlllје аllгажовање уме'Пlllка. Овај 

З.laчајШI подух ват ус пеНIIЮ је зrшочет у ГОДIll-Јама п ред 

ДРУ I'И светек" рат . У том рtlздобљу доста је урађе lЮ IЩ 
умеТlШЧКОМ оБЛ lIковању ЗДШ-ЫI у цеlШНlI, али неке зtlми

СЛII нису остварене . Брзи слом KpaJbeBlНle 11 даљи ток 
11сторијСКI1 Х збивања ПОТllС ll Уll l1 су у ДРУГII ПЛ<lН зна чењс 

овога Дома, као и потребу да му се ~I у овом ВIIДУ да по

сеБШI Зll<lчај. 

скулптуре 

ГрађеlЬС Парламеl lта , од ПРВIIХ пројеката па до КОIIaЧ.ЮГ 

оствареља, бll1lО је праће lЮ тежњама да се I IOВО зда lЬС 

украС I ' 1 умеТIIИЧКИМ дел им а . ГoД~lI l e 1926. био је распи

сан велик" конкурс н" коме су учествоваЛII lIај ПОЗ I ЈаТI1 -

јl" OIювремеlНI јуroслове.IСКII СКУllПТОР" - Л. ДОЈllща р, 

П . Палавичшm , Д. АрамбаШllћ, Ђ . ЈоваНОВllћ , Ф . КРШII

IIlIh 11 др . Orкупљено је преко 30 радова - појеДlша ЧНIIХ 

скулmура. ређе група 11 две фронтонске КОМ IЮЗIIШlје. 

БшlO је заШlшљеlЮ да се ОВIIМ вајаРСКI1М деЛl1ма, која су 

у ВIIДУ с имбола требало да Iшуструју р<lЗll l1ЧИте ВlIдове 

25 

ваРОДIЮГ ЖI1Вота, украсе аТlIке оба боЧII<l КРllJlа, као 11 
ФРОIIТОII II. а1111 је 1'<1 идеја остала lIеостварена. Поме l lуге 

СПЈ.туе рађене у П1Псу, по ОКOII 'lању радова /Ја скуrlШТIIII ~ 

с кој зграШI , IIЗложе l lе су lIа IlостамеllТlI t.ш дуж ходника 

'НI. спрату. BpeMelloM им се ПО'lео l'Убl1ТН ТРШ' тако да је 

до I/3шег доба доспело свега девет скулптура 113 ове СВО

jeBpclle l'iJ.леР llје jYfOCJIOBeIlC,,""Of УМС'ГIIIIЧКОГ стварала

штва двадесеТJlХ ГOдlHJa прошлог вска. Преостале су 

пеРСOlШфIlК<lШlје : На)'ка - дело П . П аЛ<lВИЧ l1l шја, ПОЛII

тицар - рад И . Зајеuа , ТрfовlllШ 11 Полюрство - рад Ж. 

Лукиhа , ГЈXlgшшр (Вртлар)- рад И . Н<lПО'Гl-lIl КtI, АРХ/lтек

та - рад Р. З. ИВ<lIIОВllћа , Зll/штсmво (ЛИВUII) - И . Кер

дllћ а , Саобра1Јај - Л. Долинара, ['Рупа Оgб/Xlllа - Војска, 

као 11 Pygap - дела Д. АР<l мбаLLIIlћа.% Н<lжалост, све су 
тешко Ilострадаllе 5. октобра 2000. roДlше. Рсстаура циј а 

ОВIIХ дела тек предстоји . 

Тежља да се ново СКУПШТlIнеко здање украси скулп

торским делима, превасходно Сl1мболl1ЧНОГ зна'lења, до

шла је до израЖ<lј<l и након З<lВРШ.IИ Х раДОВ<I, 1937. ГОДII 

I l е.97 У ШII.lJама свечаног ВССТllбула rюд цснтралном 
СКУПШТI1IIСКОМ куПО1l0М , постаВЉСI 'l е су чеТIlР" MOIlYMCH
таШlе статуе клесаllе ОД белог MepMep<l, које су симболи

зовале Ilсторију ЈугословеН<I , односно ондаШЊIIХ КОIIСТИ

тy'I'\'Ш.IИХ ШIРОд<l Краљевине: Кllеза КOI.еља (рад Т. Коса) , 

к/юља Томислава (рад И . Рrшауша), 1( 01)(1 Стефаllа Ду

ИIт/(/ , са посебно истаКIIУТИМ ЗаКОНIIКОМ (рад д. Фlil1 l1 -

ПОВllћа) 11 КЩXlђорljа (рад Ф. КРШИНllћа) . П ростори у ве

ликом холу, односно »С<lЛ I1 за разговоре« били су наме

IЬСШI пеРСОНИфllкаЦllјама H<lPORHe привреде. Ту се Н<llIазе 
мермерне CТ<lTye које СlIмБОJlизују ИlIgустрuју и Пољо

l1ривреш, обе рад Ф . Горшеа ~I друге две које асоцирају 

"а ПО,liорство и Зшштство, рад П . ПалаВН'IНIНlја . Овај 

скулпторски СIIмБОЛИ'IНI1 а .lсамбл допуљавају бронзане 

фигуре Просвете 11 ПfXlвgе , рад Ф. КРШI1Шlћа, посебно 

издвојене у оквиру декораUllје боЧНIIХ степеНl1шта . 

Нешто кас није , 1939. ГОДlше, пред монумеНТ<lJIIIIIМ 

улазом у Скупи.rfllllУ С II метРИЧIIО су постаВЉСl lе две 
скулптураЛllе КОМПОЗИI.I)lје, рад З l l <lме llllТОГ Томе Роса ll 

дllћа , познате под наЗIIВОМ Коњокрет ИЛI1 популаРlшје 

ИlfXlЛIl се IФIЫI Bpall /l. 
Посеб.ш пажња на заНрШ IЮМ уређењу Пlюсторија 

СКУПШТИltе бlUШ је Ilосвећена бистама - портретима , које 

су И М<lле одреl)c.ю ПО1IНТI I'IКО, аЛII 11 С~l м6ОЈIIIЧНО зна 'l е

ље. у кабинету предсеДIН1К<I Владе Il<lЛаЗ l lJlа се мермеРl1U 

бllста Kp<lЉ<l ПеТР<l П (рад Ивat lке Деспнћ из Сарајева. 

1938). а код председlшка СКУПllПнне бllСТС краља Алск

сандра (рад Р . CTlljoBl1l'1a, 1937) 11 краља Петра 1 (cтapl1 -

ја броюа .lа биста. рад Р, Валдеuа. 19 12). За вели ку салу 
СКУПШТlll lе биле су од белог мермера II зра ђеl~е бllСте 

Њlколе П а Шllћа (рад Томе РосаНДllћа, 1937) и Сrjе l 'ш на 

РаДllћа ( рад Сретена СтојаНОВllћа. 1937).98 



СllОМЕНИЧКА БАШТИНА / МАРКО ПОПОВИЂ 

Дела С ј јтне мермсрнс. ОдlЮСLЮ БРОЮ,НLе L'LШIСТL lке 

бшш су ретка у l-1 екадашљој СКУПWТШlCкој збllрЦII. СI I 

гурно је 1!ајЗ I ' l ачајШlјс дело Ђ. Јовановића жрmв(l/юша, 

IIЗ 191 8. г. од осталих BaJь.:l помеlLУГIl Ла8IЩ)' са flЛ€UО.\I. 

рад В. ФШЈаковца ( 1937. г.) 11 ЖеUСКIl ш.:Ш вајара и . Ло

ЗLще. IШСТ30 У roAIIHaMa прсд ДРУI'II светски рат. 

Фреске 

део Уllутрашњс декорацијс cKyrlwTIHICKOI' здаЊ:'1 '1Iше 11 
фреске рађене 1937. ГОДIIНС , насталс када и lteIllllla !Ја 
јаРСКII Х дела. Било је заМ llШЈЬе IЮ да се МШLументаЈlIIl1М 

фреско компо:шцијама украсс ВСJll1ка 11 мала сала, као 11 
таВalllща салс МШII'lстарскOI' са!Јета . Нажалост, ова не

Л lIка за~Нlсао само је деЛИМ I1'LНО ОС11:щреl l а. На чеOlЮМ 

знду мале сале ОСЩIк<ща је Велllка алеfОРllја раО(l. дедо 

Мате МеШlгела POДllћa. док је у Cel'MellТl1Ma IIзмеђу ЛУ

кова над галеРllјом 11С1'С сале I'IрllкаЗaL l I II1 З Ka paктepll

CТII'IIHI X ликова Југословена, рад СЛ lIкара 'mjc нам IIMe 
ILIIЈС познато. 

ОСЩlкавањс ВСЛllке сале бlUlO је поверено МIIЛУ Мн

ЛУ IIO IНlћу, али рсаЛ llза цију њcroHOr МОI LумеllТаЛIIОГ дсла, 

о комс сведоче СКllце са'lУВ,НLе у Нарошюм музсју, оне

МОI'ућшlO је избl1јање рата. 

У веЛ llКОМ СКУПШТlI I-l СКОМ кафе-клубу lIад ПОр1'аЛllм а 

ОСЛ IIК:НLС су ТP~I фреске које облнком 1'1 ДlIмеНЗllјама 

(2,5х5,5 т) више подсећају ..а клаСII '1IШ ПЛ<lТlШ . Две мс

ђу љима. којс су требало ЩI СlIмБOJl llзују ссвернс н јужне 

пределе Kp<lЉCBlll l e, ОдlЮСl10 Обалу 11 У брg/l.lЩ раДIЮ је 
В. Фlwаковац,докје тpcl'l<l са IICТOP l ljCКlIM M01'I IВOM TocflO

свеmс,,:о Поље, дело Р . Сла llеРlIlIка. 

За юраду фресака IIСКОРllшћене су 11 'lСТНРIl полу
КРУЖI' lе IНlше у сутереllСКОМ СКУПШ1'ltllском рестора ву. 

КОМГIOЗI Ј ЩЈјеАрлеющ 11 Гозба ОСЛlIкао јс раннје rтoMeBY

ПI Р . СлипеРIIИК. а ОСТ<lле две Обе..q ... Рибари, зајеДНIIЧКО 
су дело а рх. г . Самојлова 11 П. Сухачева. 

ПОСМ<lТРaLЮ у uешtlНl, фреске које красе З Ј IДОВС Са

всзне СКУПШТl1I l е, све настале у току Ilсте ГОДlше, "сујед

Ј' l а 'lСНОЈ' су кваЛIl1'ета 11 углавном рад данас мање ПОЗllа

TII X сликара, којс 611 требало још 11 С'1'Р3.Ж Il1'l I . У СТIIЛСКОМ 

погледу_ својим фllГУР<l1'llВIНlМ ПРl lкаЗllма I'РУШIII Х_ чак 

масовних с цена са темама зајеД IНlштва IIЛН ОПШ1'lI Х. КО

леКТIIВЩIХ ПОСЈIO IЈа, ове фреске се ШI за ~IIIМЉ~IВ II<lЧI\Ј I 

УКЛfl П<lју У веома раС l"lрострањеl 1C СЛllкарске nporp<lMe 
просвС'ПпеЉСКОI' IUIII UНПIЖОВШIOI' карактера ТРlшеССТI1Х 

I'ОД llllа у јаВШ1М установама 110 свету. Имајућ l l у BIIДY да 

су у нашој среДШШ Т<lКВ~1 програми 611ШI ретки 11 да IIX је 
веома мало сачувано, ова фрсско дскораЩlја добија Ila 
значају, посс611О збо l' ТОга IJrro одражава демократске нде
је I IIIСТИТУШlја државс. У том смислу, оне су I1зраз тежњи 
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11 сведочанство Сl lТУЗl lјазма jeAI\C I 'Сllсраuијс која је успс

ла да OKOl-lча l'Pa t,eIbe IIОВОI' ПарлаМСlIта. 

СЛlIке (уља. fРШ/JlIке, аК8ареЛII) 

у ILarlOpl1Ma да се 1101'10 здаље Парламс.па што боље уре
дl l није изостала 1-IIIIIабавка умеТIНЈЧКIIХ сли ка, аЛII је I-I а 

том ГlOљу до ПО'Је'!'ка другог CBC1X:KOI' рата мало шта УЧII 
tbel lO. Приоритет су IIмали владаРСКlI rюртрстн у скуп
!ЈЈТИILСКIIМ сала ма, За деКОРllсање ДIIПJlома1'СКОГ саЛОllа 

Ј La П Р IЮМ спрату rlO 1 · l осеб lюј поруuбlllLИ ] 937- 38. Ј '. загре

баЧКl I СЛlIкар В . ЬeUIlIl IIЗрUДIЮ јс шест портрета владар

ске nopOAllue ~1 краљевских ILaMeCIIlIKa.99 Тада су наста
JlL1 11 маJIII nOp1'pe'rll Ј l екадаШ ЊIIХ ГlредсеДlIlIка НаРОД.IС 

СКУПШ1'lIНС - рад Уроша ПреДllћа, ,,'Ојll су ОСТ<lЛ Ll сачува

ШI до l,аШ11 Х дшш. Од рСТК1IХ дсла дскораТIШl!О Ј' СШlкар

с-тва IIЗ 1'0111 раздобља у СКУПII ГПIILlI су сс II3Ла3ЩIII радОВII 

Д. ГJIIllllllћа. п . ДоБРОВ~l ћа, И . Јоба , М. Петрова_ Зоре 

ПетРОВ~lћ 1'1 Саве Шума lЮЈНlћа . 

ВIIIll/южlt 

Пројсктом арх. Н . Краснова, ВllтраЖl1 су бllJIII преДВI,iI',е-

1111 за високе Ј lрозоре МОllумеl Јта ШI Х боЧl-lll Х c-теПСIНIшта, 

која воде ка ЈlрВОМ C llpaтy . М е ђу ПРСДJlожеl lИ М реШСЊII

ма IIзабршю је ~1 реаЛIIЗОВ'iIlО јеДllостаВШlје. без фlIГУ

раЛНllХ представа. Према једној ваР lфНtТl l . која Нllје 

усвоје l-lа . uе~lтраЛШI MOTIIB био јс грб КраљеВllIIе Ј уro

слаВllје. Вlll'раЖIIма је 6110 украШСlI1I реС1'Ор3l" у сутере

ну. Ту такође ДОМ llllllра гсометр"јски M01'IIВ у комбlll-la 

Ulljll са IIСllll'О СЈЮЖСlLllјом бордуромУЮ C<lMO ШI једној 
СТ<lКЛС l юј ПРС1'РilЈНI налаЗIIО се IН11'раж Koj ~1 је у централ

I!OM медаЉШIУ 'Iмао двоглавог орл;} cpCДЊOBeKOH~Je СТН

ЛllзаШlје . IОI 

_.-
H aponl-Ja СКУПW'l'IIIШ КраЉСВl lllе ЈугослаВllје ово зна

MCI-lIlТО здање КОР"СТIIJШ је cBel'" трн ГОдlIllС. И збllјаље 

npyror светског рата 1I IЮJlI11'И'lКС 1'СI IЗllје које су прапlЛС 

преурсђсње У~lутрашњег устројства државс ОllемогућllЛе 

су, ОДl-lОСНО ОЈЏ10ЖIUIС рад парлаМСlпа. То јс. IIЗ I'лсда, био 

IIOВОД 11 ла се оБУС-Т:lве даљи радови на урсђењу овога 

здања. 11 то превасхоДlЮ 11:1 УМСТlIIlчкој декорацнјll . По

слеДЊ<l срсдства кој;} су за ту СВрХУ издвојена I-I<IЛil З llла 
су се у држаВIIОМ буџсту за ]938. l'ОдlШУ. Н аКОl1 СЛОМil 

KpaљeB~IHe ЈугослаВllје. аПРШЈа 194 1. roAll lle. у З 1'РаШI 

HapoДl lc скуrшl1'lШС бllла је смсштеllа .LeMa'IKa KOM<lIIHa 
за jyrollC1'OK. Током рата здање је остало ca<IYBa llO у свом 
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изворном стању. До мањих оштећења дошло је током 

1944. године, прво приликом савезничких бомбардова

ња, а потом и у току борби за ослобођење града , октобра 

исте године. 

До.м Нароине скуuшшuне 

ои 1945. ио краја 20. века 

Одмах након ослобођења, зграда је детаљно прегледана 

уз предузимање најнеопходнијих поправки. Мењана су 

стакла на прозорима , а посебна пажња била је посвеће

на обнови улаза у Скупштину, будући да су готово сва 

врата била разваљена. 102 Нешто обимнији радови, који 
би се могли сматрати редовним техничким одржавањем 

током рата оштећеног и запуштеног здања, изведени су 

од 3. до 27. новембра 1945. године, очигледно у оквиру 
припрема за сазив Уставотворне скупштине. 103 

После потписивања споразума Тито-illубашић скуп

штинско здање враћено је својој пређашњој намени. То

ком Ј 945 . ту је заседало Привремено народно представ
ништво Демократске Федеративне Југославије, а потом 

Уставотворна скупштина, којаје 29. новембра исте годи
не у великој скупштинској сали прогласила Републику. 

Од тога времена па до наших дана у овом Дому окупљају 

се изабрани представници народа - посланици Савезне 

народне скупштине ФНРЈ, делегати Скупштине СФРЈ, а 

потом посланици Савезне скупштине СРЈ. О том раздо

бљу дугом више од пола столећа постоји обимна извор

на грађа, коју тек треба проучити. Стога ћемо се у нашем 

излагању, које се односи на судбину скупштинског зда

ња у овом периоду, ограничити само на основне податке 

и нека сазнања до којих смо дошли. 

Привремено народно представништво ДФЈ, саставље

но од већника АВНОЈ-а и »некомпромитованих« посла

ника последњег сазива Народне скупштине Краљевине 

Југославије, изабраних децембра 1938. године, почело је 
рад у скупштинском здању већ у летњим месецима Ј 945. 
године. У истој згради започела је рад и новооснована 

Народна скупштина Федералне Србије. У складу са но

вим потребама, распоређене су и просторије у згради, 

које су добрим делом задржале своје раније намене. У 

приземљу, некадашње просторије председника Владе, др 

М. Стојадиновића, (собе 3-7) са посебним улазом и лиф
том, запосео је потпредседник привремене Скупштине, 

Моша Пијаде, док су се са супротне стране, као и раније, 

налазиле просторије Председништва привремене Народ

не скупштине (1 Ј-Ј 4). У левом крилу према Косовској 
улици смештен је секретаријат (20-24), а према ул. Краља 
Александра кабинети тројице потпредседника (45-48). 
До њих се налазила и Канцеларија ордена (49-50). Мале 
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канцеларије према Влајковићевој улици задржала је 

скупштинска администрација. Две сале у приземљу, од 

којих је једна некада припадала Министарском савету, 

претворене су у конференцијске дворане, док су остале 

репрезентативне просторије задржале своју некадашњу 

намену. На спрату су поред библиотеке и дипломатског 

салона остали у функцији неки посланички клубови -
клуб 1 намењен посланицима Народног фронта , клубо

ви 2 и 3 демократи ма , а клуб 4 републиканцима . У лево 

крило према Косовској улици смештени су председни

штво и администрација Скупштине Федералне Србије, 

њима је додељена и конференцијска сала (21) - сада сала 

IY, а један од потпредседника ове нове институције за
посео је некадашњи клуб 5. У суседни , некадашњи по

сланички клуб 6, усељени су скупштински одбори. 104 

У том раздобљу почело је уклањање хералдичких сим

бола и меморабилија Краљевине Југославије . Задржани 

су само владарски портрети у великој и малој сали, али 

прекривени државном заставом. Скинути су и уништени 

одмах после проглашења Републике, а исте судбине би

ли су и портрети који су красили зидове дипломатског 

салона. На срећу, владарске бисте пренете су у Народни 

музеј где су остале сачуване све до наших дана. 

После ових револуционарних промена и радикалног 

покушаја брисања симбола прошлости, уместо старих 

уклоњених биста у ентеријеру Скупштине, почињу да се 

постављају бронзани портрети нових званичника - прво 

Ј. Б. Тиша (три бисте, радови Б. Калина Ј 948 - бели мер

мер, А. Аугустинчића 1947, и непознатог аутора), а потом 
председника Савезне скупштине - М. Пијаgе (рад А. Аугу

стинчића 1954), gp Ивана Рибара (рад Б. Калина 1973), 
Миленшија ПОilовића (рад Н . Јанковића 1973) и Е. Кар

gеља (рад З. Калина 1978).105 Великом бронзаном плочом 
у вестибулу обележено је одржавање Прве конференци

је несврстаних земаља 1961. године. 
Током протеклих више од пет деценија, здање Саве

зне скупштине остало је углавном очувано у свом извор

ном облику. Велике, али привремене измене извршен е 

су 1961. године у оквиру припрема за одржавање Прве 
конференције неангажованих земаља. Велика сала била 

Је у целости измењена постављањем повишеног пода и 

великог елипсоидног стола са местима за шефове држава 

и влада, као и чланове делегација држава учесница. За 

њихове потребе, као и пратеће службе овога скупа, биле 

су преуређене и све остале скупштинске просторије. 106 

По окончању Конференције ентеријер скупштинског 

здања враћен је у пређашње стање. Међутим, убрзо су 

за почела и извесна преуређења. Од измена у ентеријеру, 

најрадикалнија је извршена у великој сали. Почетком 

шездесетих година уклоњен је повишени подијум пред

седништва са посебним седиштима за чланове владе, а 



СПОМЕНИЧКА БдШТИНд / МАРКО ПОПОВИЋ 

IЮТОМ је I1Збаче l·Ја ~J стара, траДIЩI!Он аЛllа , СКУ I1 Шllшска 

roВОРНlща . 107 БI10 је то резултат НОВIЏ ПОЛНТIIЧКl IХ потре
ба, које СУ ДОПРНllеледегрщщрању ове, lIајЗllачајШЕје скуп

ШТИ liске просторије , не само у естетском већ 11 Функци

О ЕШШЮМ смислу. У c~к.'ТeMY једнопартијске »демократије(( 

исчезао је одрсђеШЕ ДШ1·Штет према народним послаНИЦLЕ

ма - делегаТlIма, а бlmю је IIЗмењеl l ' , Е ОДI IОС владе према 

юабраllИ М прсдстаВIНЩlIма Iшрода. СУШl'НIЕСКl I , IIзбор 

чmll юва маде и ДОlюшеlЬе судбllllСЮIХ одлука за државу 

одвијао се у ДРУП1М ueHTplIMa MOhll , док је HapoAlla скуп

штиш} постала део декора о~ювременог ПОЈ\ IГflIЧКОГ систе

ма. Таква I'Еракса С llМболично је ОДСЛIЕкана IЕ у траllСфоР

ма цијl1 веJll1ке сале. Ч л::t НОВIЕ владе окренути су леђllма 

olНlMa којll су 11М 11 потадаШIЫЕМ устаВlIма давали мандат, 

11 којима су. формално, БИЛII ОДГОВОРI IИ . 

ДО ЮВССIIIIХ ИЗМСIШ дошло јс IЕ У малој саЛII. Овде је, 

такође, уклоњено старо предсеДНI1Ш1'ВО са М IЕнистареКI1М 

седиштима. 108 аШЕ је !'ОВОРlнща ипак задржан а у cpeAII
шту амфитеатра. Испред ње, ПОЛУКРУЖIЮ су nocтaBљelia 

још два реда сеДlIшта, тако да је уместо уклоњених 16 
добије lЮ IЮВIIХ 25 места. 

у ПРВltм послераllШМ годинама , затечени СКУПШll1Н

СК!Е мобllJIIЕјар углаВIЮМ Iшје мењан. Тако је остало све 

до почетка седамдесетих ГОДlIна , када је већИllа старо!' 

оригиналног ~Iамештаја уклоње~lа IЕ расходована. IО9 Но
ВИ мобнлнјар. посебlЮ конфереlщијски CТOJIови са полу

фотељама, нспоручива l~ је током 1972. и 1973. l"Одине 

углаВ IЮМ IIЗ Словеlшје. II О И KacHllje, у Вllше ваврата. 
вабавЈЬаН је вови намештај за скупштинске кабlшете. Уз 

уочљиву тежљу да буде ПРIUJаroђен амбllјеll1)' скynUfПlI1-

СКО I' е llтеРl1јера, СТI-UIСКИ xeтepore~1 н слабllј и у избору 

материјала, нови мобнлијар заостајао је за ОРIЈгинаЛ НIЈ М 

оства рењима IIЗ 1936. године. 

ЗШlOЧето уме1'НI'ЕЧКО украшавање ентеРI!јера скупш

ТltнCкoг здања током друге ПОЛОВlIне 20. века liастављеllО 
је искључиво допуњавањем колеКЦllје СЛlIка . Образова

на откуПll ма, а делом 11 поклоmЕма, она је п редстављала 

аНТОЛОI'ијску збllРКУ југословенског СЛl1карства среДШIС 

и друге ПОЛОВЕ,ЕЕlе прошлог века. Иако је настала са Ш I

љем да се декораТlЕВIЮ уоБЛlI'1I1 еЕпеРllјер , I 'ЕрИ I1Збору 

СЛ IIК <I водило се раЧУllа о равномер~юј заСТУ I'lљеliОС1'ЕI 

ондашњих нарОД<l 11 народности ФедераUlЕје. Тако су се 

поред познаТlЈХ имена наШJIIЕ ~J готово а lЮНlIМ llI1 умет

ШЩII ЕIЗ среД!IIШ у КОЈима СЛllкарско стваралаштво НlIJe 

6f1ЛО развијеlЮ . 

До дога ђаја од 5. октобра 2(Ю(). Е'ОДlше, СКУl1Ш1'lщска 

колеКШЈј а број<lла је око 150 СJlикаРСКlI Х радова - rl peтe

жlю уља 11<1 платну, а у 311аТIIO мањој мер" акварела, гра

фl1 ка 11 uртежа. ту су се II<IлаЗ I IЛl1, поред ОШIХ навсдсних 

Itз IlpeApaTllor раздобља ЕЕ јЈаДОВl1 С. Аратще. Ј . БјеJIIЕћа , 

л. Вујаклије, М . Коњовића, л. ЛичеIlОСКOI', П . Лубарде, 
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Пе!)е M!UJocaBJbeBllha, Мllла МИJlУ ~ЮВI!ћа , И . МујезщlО

ВIЕћа . п . ОМ'lIt куса, М llодра l'а Протића, И ваl lа РадОВII 

ћа, Ивана ТабаКОВIЕћа , Ф. ШИМУIЮВ~lћа , п. КарамаТl1је

Вllћа . MllJIIJћa CTa li KOBllha ~E ДРУГIЕ Х ПОЗllатих ил и мање 

слаВl\lIХ СЛlIкара. 111 

Преко 60 ових дела страдало је у lюжару нтЕ разву
'lеIЮ , док су готово сва преостала у већој ШI !! мањој ме

рlI БШI<I оштсћена. Вишемссе'IIIНМ стрПЉIIВНМ конзерва

ТОРСКII М радом Iшјвсћи део са чуваlШ Х, аЛ1 1 оштећсних, 

слнкарскltх дела рестауриран је ~E враћен у СКУПШТI1I IСКО 

здање. Е l 2 у међувремену, крајем 2000. ГОДШIC СКУПШТIIН
ска умеПll1чка колеКЦllја обогаће Е Еа је са око 50 умет
НИЧКIIХ дела , претеЖIЮ слнка - УЉ<"l на Iшатну, кој е је као 

ДОlшцију упут"ло МИНllстарство за културу РепуБЛIIКС 

Србl1је. Ова дела савремеШЕ Х српских стваралаца, веома 

веујеДllачена по умеТШiЧКliМ вредностим а, тек треба 

СТРУЧIIО обраДI1Т1t IЕ ваЛОРlIзоваТIi. 

Обнова зlраgе Савезне скуflшmrmе 

и концепција буgућеl уређења 

Оштећења до кoj~IX је дошло током jecclЫl x догађаја 

2000. годltне била су повод да се rJplIC'l'Ynll темсљној ре
конструкцијl1 З l'раде СаВСЗl lе скуПШТlше. Ту се пошло од 

става да се ово Зllа меНIlТО Сlюме l ll1ЧКО здање оБВОВli у 

11ЗВОРIЮМ облику из 1936. ГОДlIне, што је подразумевало 
да му се, поред отклањања lIастаЛlI Х штета. врате 1'1 вре
меном изгубљене вредности. а са дуге cтp<l ~le I l ајса вре

менијс теХН Е' l чко-теХ ~IОЈIOШКlt опреМI! са вршење своје 

ОСIIОВIIС фУI ЕКUlЕје. 

у том СМ I1СЛУ, на ОСIЮВУ IJЗворнс докумеlпациј!Е која 

је са чувана у Архиву Југославије, IIЗрађСЕ' 1 је Ilројект за 

обнову свих ПРОСТОРllја оштећених fюжаром. ПосебlЮ 

З.ЕачајШI се l'ме lП OIЮI'а пројекта чини ДОКУМСlпаЦllја за 

реконструкцију I'IредсеДНII'IКИХ кабlшета (собе 6-7 It 

11-15 У Е1Р Е lземљу).1 ] 3 Током ГЕролећа 2002. ГОДl11iе I'ЈРО
јект је реаЛllЗ0ва li 11 i1ЗгореЛil кабlШети у цеЛОСТIЈ су ре

КОНСТРУIЈса Нl1 у свом IIЗВОРНОМ облику.) 14 Израђен је и 
посебан пројект KOjllM се предвиђа peKollcТPYKIIl ljrl и 
Bprlhaњe у изворно стање велике сале, OД~IOCHO обнова 

предсеДЈ-IIШП"ВrI. Е'лаВ ~lе скуflUЛ'ltllске ГОВОРНllце. а Е' ЕОСсбно 

положаја сеДlЕшта за владу која, К<.IO 11 ~l eKaArl, треба да 

буду окренута ка ~ЩРОДНIIМ Е' I ОСJlаЕ' IНЦllма , што НI1је само 

ПIIТ::t ње спомеЩI<Јке заШТИ1'е већ 11 демократског карак

тера Парламеllта. IIS Реализација ОВОI'3. Пројекта тек пред
стој lЕ , мада су у међувремену IIЗ центраЛНОl' простора 

аМфlЕтеатра велике сале уклоњена СУВl1ш на. IшкнаДIЮ 

постављена сеДllшта . 

у I I РIЕ С'I'У ЕIУ обlЮIШ , једно од 1'СМСЉIШ Х OIlредељења 

бшш је 11 раlШOllраВJlа заступљеlЮСТ свих е llOха ГШРЈЈJlмен-



ЗДдЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ - ПРАВk!И ИСТРАЖИВАЊА И ПРИНUИПИ ОБНОВЕ 

таРllOГ ЖIIIЮта овога здаља. У том с"шслу сачшЬеН је по
себа н Пројскат којllМ се ПРСДНIII}.з нраћање 31..амеља 11 

мемораБЩlllја 113 доба грађеЉ<l СКУПШТIIIIС. као 11 OIIllX 

113 управо Мllllуле ellOxe. 116 П ројект је ДСJlIIМII ЧIIO рсаЛII
зоваll. У CKYIН.l1ТIНlCКO здаlЬе Ilpahelle су l1З де llОа Народ-

1101' музеја бllLIC краЉСllа П С1'ра 1. АлеКСallдра 11 Петра 

11. као 11 бllста ЊII({)ле П а llJllћа. која је ПОСТ3ВЉСIl ;l у 

глаВl-IOМ вестибулу. На I'алсрнјll НСЛlIКОГ кола 113 пQCтa

мен1'е су IЮСТ3IlЉСI III БРОЮ:ШII грбоВII КраЉСВШIС Ј уго

славије, којll су сс IICKana Ita ЈI:IЗНЛlI на СКУПШТIIIIСКlIМ 

јарБОJlима . На том ПI>ОС1'ОРУ I1ЗЈюжеl1O је It осам портре-
1'3 некаД:l ШЊII Х I l реДССДl l l lЮI НаРОШIС СКуtlШТllll е. За мс

мораБШll1јс ФеДСРН1'Нllltс Народнс Републике ЈУ I'ослаВII

је преДВll ђеll јс IIССТllбул 11 " ВлајКОНllhсве УЛlщс, где су 

постављетl бронза llИ I-рбоВlI НаРОШIIIХ РепуБЛ IIка са 

федераЛllltм Зllамењем у CpeДlIIUТY. Ту су IIЗЛОЖСIIС 11 бlt 

сте предсеДlIIlка СаНСЗllе IШРОЩIС СКУПШТИIIС, као 11 Оllа 

бllвшеl' преДССДНlIка ФНРЈ. Ј осlНШ Броза. Посс6I11 IМ елз

бораll1М3 11редВL lђеЩlје pet.."OlIcrpYКUI1ja хсралдllЧКlIХ CIIM

бол.з lIа СКУ"ШТIIIIСКl I М јарболllма, аЛII МОДIIФ.,коваIlIlХ у 

ОДIЮСУ 11<1. санрсмеllУ ФУIIКЦLlј у здаља. 111 

HaHenelll1 ПРllIЩlttl I'P"MCIbCII је 11 код уређеЊ3. скуп
ШТlIНСКlIХ ПРОСТОРllја , I .IП'О је дСфllll1lсаl1O посебllllМ Про

јсктом. којllМ се нраћа у фУ"Кllllју с.з чун3IНI ОрlIГllII:lЛНlI 
lIамсштај, као 11 Оl шј 113 ПОЗllllјllХ епоха. 118 У ТОМ СМIIСЛУ 
сав преостаЛl1 11РIю6I1Т1l11lшмсштајјс рестаУРllра ll , а liCКlI 

Ilедостајућll 1'lpItMCPUII реПЛlЩIlР 'НILI , 119 Великом холу. 
OHIIOCIIO »саЛlI за раЗ I'QНОре« враћСl 1 је 'ј3НОРНII IIЗI'ЛСД. 

ПРОСТОРI'lје IICKaдat.IJIbIt X 11ОСЛ:IIIII'I КlI Х клубова 2, 3, 4 11 6 

onpeMJbcllc су у цеЛОСТI I рсстаУрllр31111М lIа мештајсм IIЗ 

1936. ГOHI IIIC. За урсl}С II,с преДССДIIИЧКIIХ кабинета прсд

Bll tjC11 јс , lIајнсћllМ ДСЛОМ, рестаУрllрЗlIl1 првоБИТIIII 11:1-

мсш·rај . Такође јс ca 'IIHI,c11 1I слаборат за рестаураlщју 
ДllпломатскогсаЈIOШl 12О• којајс у тoKy121, ИЗВОРIIIt моби
Л1 lј ар бибЛlIотске делом јс обllOВЉСl1 11 враћс" на сноја 

IIскадашња мсста , атl цеЛОВl1'Гa pecтaypaЦllja још Iшјс 

Ilзнедс~ta . 

Сачуuаllе су. тaкol)e 11 ЦСЛIIIIС IIЗ времсна каСl!llјнх 

об~lOва. CnUICKe ЦСЛ!IIIС IIЗ раздобља шездесстнх 11 се

дамдссеТllХ год,,"а оста ћс очуваllС у IIЗ l'леду плеllУМСКII Х 

сала. IleKItX каБLlllста, ЗЛII11 lюјСДIIIIII Х ПОСЈШШI'IЮIХ клу

бова. H OBIIM, C:nIЛСКl I rtРlUшroђсllllМ lIамсштајем. ОдllO

СIIО полуфотсљзма 11 СТОЛ llцама опреМЉСl1С су сале 111 11, 

а ПрllRрсМСIЮ 11 СКУIIШТIIIIСКII клуб_бllфе.122 
ПоссбlШ Ilажља поснсћСIЩ је 11 ОРLII' LlllаЛ НII М БРОll3а

IIltМ СВС11lљкама . У 1'ОМ СМ IIСЛ)' саЧIIЊСl1 јс слаборат са пре

глсдом стаЉ.l н IlpeHJlOl'OM IЮ'l'рсБIlIlХ Иllтсрвеlщltј:l. На 

оснону lюссбlЮГ Пројекта,Ш кој" је у ЦСЈIOСТl I ј>СЗЛ IIЗО
ван, обllОIlЉСIIII су св" У"LIШ'rС IIII JlУСТСР"IIЗ ПРСДССдllII'l 

КlIX кабlШС1Ћ као II ШIЛIIКС Y I IIIIIIТC IIC 1945. I tЛ l I пострада

ле 5. 10.2000. I'QШI1 Iс. '24 ПреД8111)С11O је д.з се РССЋI.УРllрају 
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" осталс БРОll3аllС СВСПIЉКС. које ЧIIне ДСО СПОМСIШЧКQI' 

Iшслсђа . Обављ.1lЬе овог 06I1MIIOI' lюсла јс у току, 125 

дом HapoДllc СКУПW11l11е. са свој llМ боГ..ll1 lМ CllOMCIIII

ЧЮIМ наслеђем, кзд.з буде)' нслост!l обllОR.lЬell ОДСЛlIкавз

ћс t.."'OIIТIIIlYIIТCТ lIарошюг ПјХ:ДС'Г'd ВlIIlштва 11 државс којој 

СЛ)'ЖII . ПО "рв" Гl)" 000 злање бllћс О'ГllореIЮ " за l'Ј>З.I}aНС. 

Чllјс јс право да BIIДC 1I ДОЖIIНС. ве само С IЮМСlllIчке вред

IЮСТlI ,,"Ојс СС овде 'Iysajy, ве'" 1I амбllјент ,'дс СС доносс 

в.зЖI' I С одлуке које )'11IЧУ IШ ЖltlЮТ 11 судбllllУ зсмље. 

Haf10 .. llelle: 

• За HOMOh у lIJюцесу ItстраЖIIIW1l.:l. аутор дугује заХ8f1J1tюст 1«)

леП I Же!l..ку МаВЛllhу, слу:.."бс ttltку СаИС3ltе СКУIIШ11t11е . 

I Слу;+;бс lllt JIIIСТ града 6сограда, бр . 23/84. 

2 Батал uaMLtja lt аЈШЭIUШ се 1111 l1рос1Ору сanашњег rшрка I13међу 
Callc:me СКУllllmшс 11 8лајlo."ОlIlIhellC УЛLще. ПОдl lПlyra је крајем 

16. lIека, а rlOРУIIIСIШ 110 Щlреl)cњу књаженсlo."ОГ ItaMCClII lKa М . 

БлаЭII:llща око 1870. 1' : о: д. Ђур"h-ЗамОЈЈО. Београд као 01'11 -

јСllТ'JJlIШ lIарош IIОД ТУРШlма. БсОf1>3д 1977, стр. 28- 30. 

) Народ"а cКYllllmllla, Служ6сlllt ЛIICТО раду cp!1Ct..-е BapoJtlfCCIo.)"II
ЩТ1I11С (СТСllOlрафскс белсшке) 1892. бр. 134. стр. 1065--1066. 

4 'ГСХШI'I КI\ ГЈlаСШIК 11 (БеоI'Рад) од 26.8.1901. стр. 2- 3. 

5 КатaJlOl' llзложбе ,.Apxlrre .. .-геЈ\Т КОIIСТ;lImш J08aJtoollh • • аyroр" 
Г. ГоРЈщh 11 В, П31tJ108Itћ -ЛOlI'ШРСКJt, Бсоr-р:щ 2001, 36-37: Ф. 

Ка "IILI , КраЉС8111Ш Србllја 1, БеОI-рад 1985.74. 

6 ТСХшt'I КII ГЈШСШIК 11,26.8.1901. стр. 2- 3 11 5. 

7 Посебно ее НЈ)()Тltlltю ужlt'I КII lIослаll llК М. АтаlШllКОllllћ, 11II :1 'IС 
'Iсома 1Ш III>сдаl l 'ЮIIСК свога доба, ОСI IIIIШЧ АКlIIЮllа lХ:k"Оl' дру

t.-rIШ са ГРУI\ОМ CIIOjllX СУI'р:iI>шш, којс је те "СТС 190 1. i"OДl lllе IЮ

jIl lI'J IO јСIIIIУ од I1pllllX Х llдlХЩСllтрала у Србllјll. 

8 СЈlужбеl 1ll ЈIIIСТ О раду српске HapoIIllc СКУIШfГIIII С. СТСI\ОI-раф
скс бсЈlсшке за 190] - 1902 l'ОдlШУ, 3 143- 3 147. 

9 ТеХIIIIЧК11 глаСllltк бр . 10, од 19.8.1901. стр. 2- 3: 'I бр. ] 1, од 
26.8.1901, стр, 2- 3. 

10 TCXIIII'IKII глаСlIIlК бр. 16, од 30.9. 1901 , С11' , 4: Садашња rlOИр
Шlll13 '!ОД зградом lIеllП'О је исhа од 5.000 т2 . 

11 ТСХIIII'IК11 l'даС lI\јК бр . 6, од 10.2. ] 902. стр. 3-4: 11 бр . 11. од 
17.3.1902, стр. 3, 

12 ТСХIIII'IК" глаСlIlIК бр. 1 1. од 17.3.1902. 

1) TCXIllI'IKIII'JtaCItIlK бр. 23. од 9.7.1902, стр. 5. 

14 М . ПОЈЮОI,h, ХсраЛдlt'lКII СlIмбоЈlII ШlјЗОlIIlМ ЗДЗ IЫlма Беоlpa.na, 
&.-оr-РаЈl 1997. 82- 83, сл. 65. 

15 TexlIIl'IKII глаСlI lIК бр . ] 1. од 26.8. ]90 1: бр. 12. од 2,9, 190 1: бр . 
14, 011 16.9. 190 1. 11 бр. 20. од 28.10. 190 1. 1'O]lIIIIC, 

16 Бсоr-радСКII 11 I1CIIIIII Лllt.-т .. Штампа« од 6. It 12. јула. 16. аlll)'\.'Т:I. 
3-4. 11 29. СС\lтсмбра, 11 ]9- 25. октобра 1907. 
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17 ... .. 3.Л llјСЗШlll ['ОlIOрс чак 11 о »армнрarюм бетоlrу« којllМ се IIма 
саЗIIДаТl1 С рl1СЮ I парламснт зсмљс у којој IIMa камсног Maтepl l

јшш у IlзобllЉУ 11 ОЩIItЧ IЮI' KHillllmml. ... «: Дl IСIIIIII Jl IICТ .. Штампа« 
од 13. јула 1907. ГOJI IIIIC. 

18 БсограДСЮI ДНСНIII I ЛIIСТ "ПОЈI IIТlI ка « од 27. јУ11П 1907. I"<ЩIIIIС. 

19 БеограЛСКII ДIIСIИ/IJ ЛlIСТ » Праflда« од 19. ОI\'ТОбра 1936, СТр. 2. 

20 БсОгр;1ДСКII Д I IС8111 1 ]IIIСТ " ПОJllm lка« од 7. октоБР<l 1907. ГOДl IIIC . 

21 На једном 1IJ13I1У теМСЉНС С1"ОI IС cKyrlllrrltllcKor здања. IlpcLlpтa -
IЮМ 1934. I'ОДННС. IшлаЗIUl1t су сс П0'l11 1 1("1I арх. Ј . Илкнlщ. аутора 

1I арх. П . ПОПОНl l hа. ОД 11.9. 1907. г. рс8ltЗора са ТCXНlI'IKC СТР3-

' IС. к:ю 1I 1IO"I1111СII чmШ08З I\'OMII("llje: аРХIIТСКЗТЗ С. И llаЧКОНllhа. 

Д. Т. ЛСl\а, Ј , М , ЂIII\iЩl l h<Ј 11 Д. Маслаhа. којајс ДСllембра 1908. 
г. IIЗНРlII lUl а обраЧУl 1 - IФJlаулаЦllју II З НСЈ\СНlIХ радона у ПРlюј 

фаЗl 1 (ApxllН ЈУI'ОСЛ311 1Iјс, ФOIЩ MII I НI('-г.lpcтlla r"p"ђcHIII13). 

22 БеоградСl\11 I\IIС81111 JII I CТ " ПОJlIIТlIка« ОД 6. ссптсмбра 1909. 1'0-

дlIIIС. 

23 БеOl1>аДСЮI JIIICflll l1 JIIј СТ "ПОЛlIТlIка« од 19. фсбру<iра 1920. 1'0-

JIIIIIC. 

24 MItIIlIC1"a(X;'80 l1>а~811IШ, :!КТ бр. 3524 од 17.3. 1920. г. (ltCCPC
ђemL ар:шнскз l1>аl)а у СаНСЗlюј С l\УllIЈЈТIIШI ) , 

25 Исто. 

26 ИСТО. 

27 БеограДСК l1 JIl tCHНlI Jlш:т .. Време« од 10. октобра 1936. ГОДllllе. 
стр. 10. 

28 MItHllcтapcткo l'Раl}сlllша. акт бр. 9553 од 6.6. 192 1, r .. ( 1 ICCpeђe-
113 apxllllcKa грађ:! у СЩЈСЗlюј СICУll ШI·ШIII). 

2'1 MItIllIC'r.IPC1'IIO l'PaђeflllIНl , бр. 9529 од 14.7. 1920. г. ( IICCpcђcl ta 
арХI1Нска l'Рађа у СаllС31юј СКУПЩТI1IШ). 

30 Арх. Ј . М , ЂlIкаДllh paIIl10 јс на здању Народнс Скуrl ll lТIШС као 
IШД30рIШ шtжсњер, а потом 1I IНI'ICJlItI I K АрХИТСКТОIlСtroг ОДС

љења Mllllllcтapc1'i!a l'Раl)clllllШ од 1911 . гш СIIС до заllршстка 
радOlЩ 1936. r·. (» Праuда«, 19. ]0. 1936. стр. 2). 

31 Писмо А.Д. "ПIIOI IIIР« МIIНИСТРУ r"рађеИlша од 12.9.192], I'(}

ДIШС. ( l tссрсl)clШ аРХ ll lIска грађа у С311СЗllој СКУlшmllm) , 

" ОКОllчана С llтуаШlја А.Д. "ПIЮllllР« 

troMIIClljl1 децембра 1925. r'OJIllltc. 
IЈОШ lста КО.llаУЈШШЮlюј 

33 Исто. 

з4 Чла lЮ8l 1 КОЈшудаЦlЮl t е KOMIIClljC б l tJIll Су : проф. 111 11'. Ђ. Мијо
Нllћ , apx lll"eК'll l П , ГаЧ ll h 11 Д. ДltМII'I"р11јеИllh. IIOl\jc реfllшtjу I!З' 

осштаја П01Тlllсао арх М. КОРУIЮ811h (HCcpet~ l ta apxllllCKa l'Ра · 

ђа у С"I!СЗlюј СКУIIШ'l'lIItII). 

ЗS МIII II IСТЩХ:ТКО rpal)c1ll1l1a. бр. 1 367т7. (1lссреl)cна арХ II8Ска гра · 
ђа у Саl!сзној скуrшIТШЩ). 

36 ДОСllјс преМ IШУЛlI Х 'IЛatюна СКА (САНУ), Дорђе Јов,IIЮflllh . 
РУICОПIIС, стр. 2 1, APXIIB CPllCKC aKaдCMltjc Iшука 1I умеnЮСТII . 

37 И<'''ГО: MenaЛoOItII : ДСМОСТСI! 11 АТСIШ СШ'IIIIIXШ11 .. 1914 Ђ. Ј .« СУ. 
AHllh, ЖIIIIОТ 11 дсло оајара Ђорђа ЈОl:lаlЮUllhа, MaГl lcтapc l\11 рад 

оltбрањен на Фнлозофском фаКУЛ'Ге'I'У у Беоr"р<IAY 1991 . Il еобја 

RЉCIIO) 

30 

38 М , ПОПОНllh, ХсралJtllчюt СIIМбоЈш Н3 бсО1'радским ja!!llIl/.! зда
IbIIMa, Београд ]997.98- 99. 

39 д. Шарснац, M1IТOIIII, СIIМ6оЈш - скулптуре на бсОЈ'РаIlСICI IМ 
фасщщма, БсОI"рад 1991. 64. 

40 П lюјСКТ1 1 Ila Ilаусу у АРХIШУ ЈУ I'ОСЈШН llј е (ФОНД Мlltшстарстоа 
,"рЗI}CОllllа ), ОIl IlС са прсдра'IУIIОМ од 5.12.1936. (С1"р. 5) међу 
Ilссреl)clЮМ apX lIlICKOM ,"раl)oм у СаОСЗl юј cKyrllllТl IllII . 

41 BIII\II рал В . r pyjllh, НсреаЛIIЗОllш t а ФасаДllа С":УЛIl1)'ра за ЗI'ра 
ду НароДнс скугшmtlt С. у ОВОМ тому » Наслеl)а« . 

42 П РIIмопредај lll1 СП llсак З3КЉУ'IС l t са peIIJIIIM бројсм 32, који јс 
у Ilме НаРОДl lС СКУГШП'IIНС ПO'l'llltC:ю 24, 1,1938. 1111 r. А.З. Чсх. 

43 У-ЩУЖIIII 11 IlOltpe'lllII 11ресск Дома HapoII llc СКУ l lШТl tIIС у 
р = 1: 100 (СеЬ" КOI·tiщ;, AktiеllsеsеllsсЈшfl. Prvjek144381. 81(111 5 
116: АРХltfllУ I'ОСла8l Iјс. фоllд МIШII<''1'а]>CТllа l'РађешtllU) 

44 Историја ЈУЈ'ОСла!! llјс (I'РУrш аутора), БсОI'Р3Д 1972.436. 

45 О OO IIM раДО81 1ма lI0cт0jll IICCpeђe ll a apXltflCKa l'Рађа МIIIШ
erapcTBa l 'раlјсВ lша, сада у СаlJ.CЗlюј СКУШI IТIIIIII , УКЉУ' lујуhll 1I 
rlлаll с:! 031Н1ЧСIII IМ адаптаШlјама . 

46 ClII lMLllt бсограДСКlIХ фОТОРС lюртсра 1930-1934. (r'РУIШ аyro

ра ) .1 део, Музсј ''Рад:! Всor'рада 1982. С III IМШI 89-98: 200- 205; 
362-374. 

47 Одлука МIIIН IСТЗРС":ОI' саост::! КраљсшtllС Ј УГОСЛ::llmјс од 29. 
марта 1935: MltIIll<.'1'::IPCТКO l"раl}ClIШ lа бр. 10632135. 

41\ Оl\'ОlIчаl l а СIIТУЩllја бр. 41. ОД 2 1.5. ]938. т. УЧ"НО ItсmшhСIЮ 
26.1 7 1.986.40 Illlll. 

49 ДClЈЉIII I ltЗосштајl l о OIIOM JlOI'а ђ.1ју У JlItC lIlIIl ~1 ЛlI<.'1'Оl.Illма 
» ПОЈI I1ТlI ка«, .. Времс« 11 .. Праllд::! « од 19. октобра 1936. 1', 

50 БсОI-рanСКII ЩtСlIl l lI Л IIСТ » ПР<l fIJЩ« од 19. 10. 1936. стр. 2. 

51 У [lllтању је дсо фоlща МIIIНК'1'аРСТ8а ["PaI)cHltlta. кoj lt је од 
странс I-Iароднс СКУЛIIIТIШС ФНРЈ преузет на рснсрс ОД АРХItIШ 

ЈУI'ОСЉl lll lјс, око ]960. I'OJIII II C. аЈШ нијс 8pahcII 1I IIOРСДIl ItIJl С 

УРI'еЈЩ llја АРХIl8а. 

52 1'. ГорДИh, М . ПОГЮlщh, Дом НаРОДlјС СКУТlllmIII С, I-Iаслеђе 3, 
Београд 200 1.85- 88 , 

53 Apx ltII Ј У I'ОСлаВllј с, фоlШ Mlllrll<."I'".tPCТtli:t l-pal}cllllll i:t бр. 626, 
Гlлан OCIIOHC flplt3CMJba. са 110TllllCIIMa арх. Г . Тодиh:! 

( 19.4.1932) 1I 1-1 . KpacHolI:! 1I д. Маслаћа (29.3. 1934). 

54 Исто, 1111::111 OCl108C спрата , с а ТlO'I'Пl IСОМ арх. Н . КраСIIOIi<l. 

55 AI\" ТСХllIIчкоr' ОЩ:СIC::I бр. 383, Оll 26.12. 1936. Тад:! OIIpeI}CltJI 
БЈЮјеlil 1 IIIЮСТОРllја остали су Rажсћll lIО дatшс. 

s6 ИСТО , 

57 БеограЛСЮI ДIIСIIШI ЛlIСТ .. Време« од 17. октобра 1936. r, стр. 4. 

S8 Г. ГoPIIlth, М. ПОПОllllh, !НН!. ДСЛО, 86. 

59 Сада се после IIIlше II:!KllaJIllllX flpCllpa8KII у саJIII l!ЗлаЗI I 360 
места . 

ьо ВСЩIКl I краљсн ГЮЈУI"])СТ I lpC lt eт је 113 старе CKYfllll1'IIНCKC JIIIOP::l· 
II С У Мањсжу. 
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61 У rr11тању су бlUIII КРУШlсаШI ДDОI-Л:l 011 ОРЈЮll11 Cpell lbOlIC""OD1IC 

CТluщзаЦI !је. У IllII11ТСIШ су 1945. roдl lllC. ат l су. сада праЗIIС. IIOJI

Јюr'С у II IЩУ ШТllта 11реостале. 

62 OКOII'la ll<l С l1туашЈј;t за 1 1Сl1лату раДОllа у IICJ1Ilкoj 11 малој саJJll, 
[10 решсњу МI1I1 11 стра l1'al)clllllla 45760. од 7, децембра 1936. " . 

(rrесређсrш ap:<II8CKa l1'ађа у Саuсзној СКУIIШТIIIШ ). 

63 Портрст IlJJз.дара 11 Olla КОМIЮЗ1Щ11јн УШШIТСIIII су после 1945. 

г. Са'lУ8ан је I lзвођа'IКII IUШ I I за дуборсз У р", 1: 1. Сада се IШ том 

мс(""ту ШIЖ.lЗII СЛ l lКШlll држаНlНl грб. 

64 ПРСДССДlIII 'I Кl I сто је у IleJ IOCТl 1 Ilpcl leT док су MI11IIK:TapcKe клу
пе. због 011'аlНlчеl lОСТl1 II ростора. СУЖСllС )а по јСДIЩ СС1ll11l1те, 

Т;IКО да 11 :< је уместо 20 lюста.IIЉС IЮ 16. 

65 Исто са lIаl1. 54. 

6(0 Исто са нап. 54: За ове раДОIIС 11сmшhСII<1 јс сума 011 1.495.672 

lLllll . 

67 БсОГР;ЩСКl I Дl ICII IIII JI II CТ » ПОЛНТll ка« од 5. фебруара 1936. [". 

68 ЊIIJСДС Ill I а", Те:< IIII'IКОЕ' одсска од 26. ЛСtlсмбра 1936. 1'О1I1IIIС . 
Овај уж!з 11 р806111"11О јс 6 110 lIаМСЊС l 1 I1рl lЛазу CyrepellCКl IM про

,"'ТOplljaMa. аЛ 1 1 јс IШКОIl ГI0СТ""..I0љ.ан .. 1 Ј11 lфта 1"..1 осЗil Гl регр;rђсlШ 

ЗIV10М. У раВfIIl НрltЗемља од Лllфт:r СС lICCllOM боЧ llOМ страном 

ОС(,l1була стюаЈIO до прсдворја (3) саЛОIШ (4). flpeToopcllOr' у 

Il реДССдl ll l'IКlI кабl1llСТ. 

69 Оllај Юlфт. ca 'IYlla ll у свом 11 З IIОР11ОМ 06Ј11 1 КУ. rlOСЛС 1945. ""ОРI I 
'"1110 је Ј . Б . ЋIТО, 

70 ВIЩII : r. ЉРШlh. М . ПОГЮВllh , I ШИСIlСIЮДСЈ1О, 87. ГрбаlШ рађени 
у рсљсфу 1 1а MCPMCPIlIIM пло'шма 01"VЗДС СТСIlСIIIШrrn Ylll1 l11Telll1 

су IЮСJlС 1945. 1'. 

71 Пред усељсљс у 110110 ]Ј';Ј ",е у ДОI'ОIIОРУ са IlрсдсеД IШ КQМ СКУГI 
r1Л'!ШС pacHoдcЉClН1 су rIОСЈШШI' IК1 1 клубоll ll . Највећи [lростор. 

клубо»е 6 iI 1 OiCpcllyre ка глаОllој фасаШI . д06ит! је lIJIадајућа 

ЈУГОСЈ10UC lIска РЗДll КаЈlIШ э.ајСlllllща . У I,ЮIIII КЈ[уб 5. са те L""J1КI IIC. 

б l lO јс IШ МСЊСII I 1 еза8 11 С l 11 1М ltослаlllЩllМа, док је друга по бро

ју Г1ОСЖll11 1ка ЈУГОСЈЮIIC I1С Ка. IIЩIIОНаЈ1I1" cтpallKa 1I06I1Јlа КЈI Убо

IIС 3 114 . према Косовској УЛI1ЦН . За малс cтpallaKc - HapoJt1111 

Ceљ.1'I KII клу6. ЈУI'OCЛООС IIСКlI 11 JYI"OCJIOIICIICKII радllкаЛ lll1 клуб 

- 6НЈ1С су OIIpcђe l1e IШlluелаРl1је с а. бо'lItе стр,, "е (собе 29-33). 

I I рrюбl1ТI10 намељсне СКУIIШТIIIIСКl IМ одбоРIIма (HaoeJtC1111 акт 

T CXIIII'IKOf одсска ОД 26. 12. 1936. г: БеОI1'адСКlI ДНС IIIIII Ю IСТ 

.. Времс« од 16. 10 . 1936. г, стр. 4) 

72 У том ШIЉУ 6 110 је 06разован СТРУЧIIl1 1'11'" од предстаВlIIlка За 
вода за заlllТI1ТУ CllOMCll1lKa културе грзда БсОI'рада , РСllyW1IIЧ 

""ОГ завода за за.Ш'ПIТУ С IЮМСI1l1ЮL . Музеја ПРI IМСЉСIllI Х УМСТНО

етн. Народног музсја 11 Народне бll6лrrотскс Србllјс, Чllјll сс рад 

УГЈ1а ОIIOМ 011'а 1111ЧIIO на ПРСJl IIМl1lар"с IIзвсurrnје о стаљу С IIОМС-

1I11ЧКОГ наслеђа у 11острадаЈ10М СКУ ll11lТ1 l1 lСКОМ здаљу. Е811Ден 

Шlју м06ИЈlIIјара заПО'lслајс еКlIIШ Музеј'l fIP"MClbCIIIIX УМС'ПIО
CТlI - МаРI1ја Буј llћ ( l1:1мештај). И llаНЮI ЗоРllћ (броюаll::l СНС'Г

lIсћа тела) 11 МЮlCllа BlrrкoKllh (ТС I Н1С II ). Нажалост. ооај lIосао 

је 113 оојеК11ШIIIIХ раЗЈIOI<1 IlреКlIllУТ. дСЈ1ОМ 1<1 је HaC,,11I11O 11 

ОКОllчао ayrop 0011:< peJtolla, КOP1 1 cтch11 ca'IY8a. IIY арХlIlICКУ l1'а 

ђу. као 11 заnочету еОlшеlЩllју Ila",currnja, коју IШМ је љубаз rlO 

cтalllUн:I 11<1 Р;IС llола l<1 IЬС ко;rеГl1lllща М . Буј llћ . 
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73 Р::l.lЩ J13Jo:IJIC 06раде цеЛОКУ1Таll Iшмсштај \IЗ п рОС'ro(Ј11ја 11Рl l зем
ља. свра1"Ј 11 pecтopalla у сугере l lУ. З:lТС'IСII после 5. 10.2000. го

JtllНe. раЗllрстаН је према OCIIOIII!IIM 111П081 1ма, кој 1 1 су 0)II::I'IC1l 11 

PIIMCКlIM бројС!!II",а 011 1 до XV I ('"'ТО I111cahl1 1. сто КОllфере l1Шlј

СК" 11. ро.1lО орман Х. СТОЈЈlща Х1 1 11 сл.) ЛОК су [ lосООII1l оБJIIЩl1 У 

ОЈо:В II РУ OCIIOOIllIX 11 1110ва за lIамештај 113 1936. 11)II::I. '1CII11 арапс

КlIM бројеВllма (и l . 112. Х/8. X II120 11 сл.). а за ПОЗ llllј l1 1 10ВOI1PII 

баRЉCl1I 1 малllМ СЛОВllма абецсде (иа. IЉ. Xl lld. X lll/c 11 CJI.) 

74 М . ropдrlh. Украш:шањс зградс На.рощ1ОГ П арламе l lта Краље
» lIIlе Јуrocлаll1 1је од 1936 ло 1939. г. Hacll~1}e 2. 1999. 104. 

75 ОКОII'I<1I1<1 С llтуаШlја бр . 7. з 11рсМЗ УГОВОРУ бр. 11820/36 одо
БРСIЮМ од Mfl l l11cтpa грађсВI IIШ 27. 3. 1936. 1'. Ис[rлаhСllа је су

ма од око 1.850.000 ШIl I. ЊIЈо:lНl.ШIН PШIOIl II 110 ОКОII 'ШШIМ Clrry

аШlјама бр. 45 11 48 113 1937-38. 11 Сl1лаћС 1111 у Il3IlOCy ОД око 
120 .000 Al ll l . 

76 ОКОНЧ<1lШ С llтуаШlја бр. 4, ОД 10. 11 . 1936. Исrтла ћС ll а сума 0"-0 

1 8 1 .000Дl II I . 

77 ОКOII'IШШ С llтуаШlја бр. 5. од 10. 11. 1936. ИСlrлаl\е ll а сума око 
18З.ОООШII I . 

7~ О""ОII 'ШIIС c llтyal1lrjc бр. 15. 17 11 34 113 1936-37. ИСl1Jl а liС l lЗ сума 
око 92 .000 ДIIII . 

79 OKOII'rarl::l СllтуаШlј а бр. 20. ОЈI 8.4. 1937. ИСПl1аћС IШ сума ОД 
око 102.000 ltI1I1. 

!50 HCCpel>cl1<1 apx l10cKa rpat,a 11 З 1936. rolIlIlIC у Савезној СКУ!lШ 
Т11111 1 . 1111al lOlI lI у ApXllllY Јуrocла ll l lјс . 

81 ОКОII'IШШ СllтуаШ lја бр. 9. од 2 1. 1.1937. Испла.ћСllа сума. ОД ОКО 
1 88.()(Х) Дl 1I1 . 

112 ИСТО са IННI . 72: П реllра'lУI I за Д01 1У IIСКС раД08С од 5. 12. 1936. 

roШIllС са rlpaTehllM щюјектом . 

83 у ОД1IОСУ IШ ГI Рllобll'ПЮ стање 11сдостају само два 11рlI",ерка.. 

84 од ПР8обllТ1l11 :< седам реал11301lа llll :< ТlIIlОва (102 аlrлl lке). еЕт
деlГfllРШЮ је I1реОСТ"".lЛI I :< 75. ШССllасет ПРllмерака са средљо

ЈЈеКОВIЮМ CТlUII1З3Ш1јом ДIlOГЈШВОГ орла ('П1I1 12) УIllIUЛ'CIЮ је ПО

сле 1945. Г. ОбllOIlље llС су I1ре",а 11 З1ЮрI I IIМ Ilащmlма јула 200 1. 

г. J cJIal l ecт ,,"Омадзјс 110краде lЮ I!Л II УIII I ШТСIIO 5. 10. 2000. 1'. Од 

IbII:<je ре l1Л I Щllраl1O ссдаМ(ТI1ПОВ II 38 11 44). JeIIa11 од I rЈЮјекто-

8аlll 1 Х TI1110Ba (п1П 43), Iшмењеll са шсст 11Рl1мерака за II ОСЈ1а 

IIIIЧКН клуб 6. IIЗ гледа Шlје рсаЛII ЗОII:Ј. II . 

85 Нс располажс се Т3.'1110М СВllДСIЩllјом КQЛ IIКО 11 :< је бllJlO Ilз раl)e-
110 11 ТlOстаllље l lО. алrl се може fIPCnlOCT3.Blrrll да од rrpllOOl lТJlOr 

броја IIсщх,ајс СВСПI 'I CТI 1 PI I дО НСТ. 11 то 01111:< тшш 5. 

86 Од lIehll :< лустсра тpll су I I СС11llШ 5. 10.2000 (П11l01111 29 11 36). 

ДОК су 0 1111 11 З 11редсеШIII'I КI1 Х кабlШета страдали у IlOжару . Ј е

ДОНI од луегера . раШ lјс 011m:ћСI I . преостао је у фраГМС IIПlма 

(ТIШ 17). На CBII'" ЛУСТСрllМЦ KOjl1 су као 0PII::IMCIIT 11 малr1 дво

I'ЈШВОI' орла (11111011 11 19.20, 20а 11 23). ооај хераЛДII'lКlI c llM60Jr 

је IIсе'IСН IUIII уклољсн. 

87 OКOlla'l l1a Сlrryа Шlја 011 2 1. 12. 1936 ' Iа ОКО 590.000 ltI1I1 (у суму 
УКЉУЧСII<I11 це lШ ТСГ111 ха заДllnЈ10матскIt СШТОН): Mlmllcтapcтвo 

11'а.ђсВ III13 бр. 48569/36 ( lIссре l)сиа apxl lOCKa грађа у Саueзиој 

CKYIII11THIIII) , 



СПОМЕНИЧКА БДШТИНА / МАРКО ПОПОВИЋ 

118 ОКQI I 'Шllа c llтyat\lIja бр. 42, од 28.5.] 937. ЉlфсраllТlIма - фlР
MII » Пеј llћ 11 ВалЧII ]I« IIЗ Београда IIС11лаћеl l а сума од око 

46.000 дllll. 

89 ОКОII'Ш1Ю C IIТY:НlHje бр. ] 6. од 9.2. 1937. 11 бр. 22. од 23.4.] 937. 
Испла ћСIШ сума УКУIllIO око 115.000 днн. 

90 BIIДII ' IЫЈ . 80 ( 1l сплаћсlШ сума 18.500 1\1111.): Овај ТCllllX , С1II 1'1 .1II 
савременом T1\ llIICO IIY. према нашем Мllшљељу. 1 1реД(.~rавл.ао јс 

I I СУСПСJlО рсшен,е, кoj l lM јс I I З I'ЛСД lICJIOI' clrrcplljepa 6110 дсrр:t 

Дl l р'Ш. Још УВСК јс Ilостојао крајсм 1993. I'ОДIllIС. ЮIШI (;МО 611-
Лlt У rrрl11llЩ I I да га BIULIIMO 11 преДJlОЖIIМО њеГОIIО уклањањс. 
Hcpyjyћll да јс у mrrаљу резултат IICKC ЗIШТI IO rlОЗlll1јс Iшrер

веlЩl1је . 

91 ОКОllча llе Сlfl)'аШlјс бр. ]9,од7.4. ]937.нбр.51 - 1.0д9.8.1939. 
ИС11лаћеllа УКУlша сума око 2]0.000 Дl III. 

92 Према Iшшој СUltдСIЩllјl 1 сада се у Савезној СКУ1 1ШТIНl1 1 IШJlil-
311 само 9 l1рвобl lТlII l Х ТСПl l ха. од KOjllX јс IIсhlша у рслаТIt1що 
добром стаљу . ПреосталllX 39 [JOТI I 'lY 11 З ра:щобља ПОСЈ1С ]945. 
l'ОдIl IIС. 

93 П рва 'leтllpll су са'lувatш. док су {х:тала Дllа llременом УКJlОЈ/,еllа, 

94 СаТОJ\l! OBor 1"111101 са декораl1lDltOМ оплатом 11 IIЗ сала 1 11 11 су 
са'Јун аllll , док је 011 ] оо "-ом. 01111Х јСЩlостаlllшјl1Х. II З кабlll lета 

11 каll1tслаРl1ја. 11реостало Cllel'a 38. ОстаШI су ПОСТРilдilJII I IUlII 
IIССТilJЩ 5, ] О. 2000. ГО1l11l 1е . CHII Ci!1'01I 11 у 3 1'Р~ЩII Саllс;ще CKYI1-
JlI111I1С су оБIIОIIЉСIJJt. а l1едостајућll рс[]JtЈЩl lрШ III ТOКQM 2001. 
ГOJIIt1te у ЊtдУСТРllјн сатова » Иllса« у Земуну_ 

95 Mct)y грађеНlIIlСКОМ ДОКУМС II1"аlщјом из ] 936. l'OIl lllle. која јс у 
С<lCl.шу 1 1ссрсl)eнс "РХIIВСКС Ј'Рађе у СаllС31юј СКУШIlТIIIIII. ШI 

лаЗ l, се об ltЉС lюдатакп о ТСХIН1Чtюј опреМI I IlOlIor СКУПIll'ПIII 

СКОI' здања. што захтсоа Ilоссбну обраду. 

% 8 . rpyjllh, Нсреалlt30ваlШ фаС:lдfla cKYJlГ1тypa за З I-раIlУ Њ'ЈЮlI
НС cKylllllTlllle. у оном тому »НаСJlсђ..1« . 

97 М . ГОРJLIlћ,IШlJеДСЈIOДСЛО. 95- 1ОО. 

98 Према РСЗУJmll1lма IШШIIХ нстраЖllllања, П ;Ј. IШlhсва бl lста бlU1а 
је постаllљена н;! MCPMCPIIY КQI IЗОЛУ У првој IIIfгерКОЈ1УМ1 111јl1 

ЛСIЮ од I tС IlТРШЈ IЮI' улаза у IteJlllKY салу, Послс ЊСIЮ[' УКlIањаља 

1101 1'0 мссто IlOCТi!IIJb<:11 јс грб Н . Р . Србllје. Са СУllротне дссне 

'-'11'Ш l е. СIIМС1'рI1ЧIIО. ГДС је ЮЈ.Сl lllје MOlmlpall грб Н ,Р. Хрватске, 

б ll11О јс преДНl lђсltO место за КОII]ОЛУ са Радllћсвом БIIСТОМ. аЛlI 

Oll:l НlIKaдa IlIIјебшш постаuљеll:l. Н ;! ОРIII'lшаЈIIЮМ IUТYKO мра

мору са лсвс стравс. УО'Iл,lша јс обltOва места Ilскадашњс КОН

золс. док таЮ!llХ траГОllа са I\CClle стрМ IС IICMi!. БIIСТ3 С. Р::Щllћа 
сада се "УШl у НаРОДIЮМ музеју у Беогр~Utу. 

99 АрХIШ ЈУ I'ОСЛi!В l lје. фоllд МlIIlIIСЋlрства l'РU!)сlllша. Народна 
СКУПШТllllЗДОКУМета 11 З ]936-37 . 1'. 

100 CM<lTpa се да јс CIIC ВItТР;IЖС paдltO атеље »СтаIIШllJlh« 113 Сом
бора. мсђУТ'IIМ према OtЮII 'I :1I10ј С IIТУЩllју од 27.10.] 936, за 
овај Ilocao » 1 [реДУ31Iма'lllма -Ј1ИФСРШIТIIМi!« П аВЛОOllhу 11 Пс-

1'pODllIiy 113 Scoгpaдa I1сплаћСllа јс сума од 21.809 JlI111ара, 

101 McIlaJbo11 је УIIIШ[ТСII [ЈОСЛС 1945, 1'OЦlt1IC, <1)111 је са 'lУllаlШ дс
таљна дОКУМСlIтаШlја у Р = 1: 1 (Apx l'" ЈуrocЖI1И1је, ФОНД MII-
1IIf(.'Тuр<.'Тuа гра!)сВlша). 
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102 ИЗllођа'lка ДОКУМСНТШlllја ]944/45, ( 1lссређсlШ apXltвCKa ''Ра 
ђа СаоеЗ11С СКУIl1Ј1Тlше ). 

103 ИзвеШГЈ.ј KOMIIClljC образованс од стра llС MIIHllcтpa l'Pi!ђellll 
на РСШСЊСМ бр. 546. од 31. 1. 1946. r. (ltecpeђelta аРХlшска ['Ра 

ђа СаllСЗllС СКУIllIIТIIIIС ) . 

IQ.I Трн ПЛi!1Ш У р = 1 :333.3 са ОСIIОlшма CyrCpel!a. ПРI IЗСМЉ1I 11 
Сllрат;! 1111аКlIаДl1О YIlI1Ci!1111M IIЗМСllЗМil Просторllја . СС[ lтсмБРi! 

1945. 1', (1I есреl)el l а аРХIШСКi! ''Рађа у СаllСЗlюј СКУ[ I ШТltllll ). 

10S СНС Оllе бllСТС УКЈЮЊСIIС су 1991 , I'ОДIШС 1I [Jpe I ICТC У jcJIal1 ОД 
маГi!шша сугсре l lЗ. 

IIJt> П РОСТОРl1јс СТШIЉСI IС lIа раСllолагаље nслсгацијама IШЛ<ШUIС 
су се у IIРIlЗСМЉУ СКУГШlТltllскоr зда ља 11 то: соба 4 (»зеДС11lt са

;1011«) ИtШОIIСЗltја: 5 Гюшсја: 6 АВI·ШI1lClЈ.It: 7 У,А. Р. ] 1- ]2 
(кабlШСТ преДССДНlIка СКУ I1ШТlше) JYI'OCJ1aBllji! : ]3 СУД"'I: 14 
Негшл: 15 МаJII I: 16 Лllбаl l : 2 1 Кнгшр: 22 Ирак: 23 ЦсјЛОI I : 24 
ИIШllјаА5 Еl1tО!шја: 46 JCMCII: 47 Бурма: 48 Куба: 49 ТУIl1IС 11 
соба 50 АЛЖllр. Улаз ЗillЮlll1lШРС б l tO је 113 8лајковнћсое УЛIl
цс 11 ту су сс IШЈШЗIIЛС 11 ПРОСТОРllјс П рес-БIl(ХЈа. 

107 Од Оне ГОIlОРIIIЩС П 1ХЈ1шђсl ll1 су У јСДIЮМ скугшrrlll1СКОМ маl'а
ЦlIIIY само маЊl1 фраrМСНТII. 

108 оба ,--rapa 11рещыt пулта с;Ј дуборезlll!М роэетама. I lскадаШЊIIХ 
МltlНlСТЩКЮ I Х ССДlIшта. рађена још за СКУПНlТ1шску зrраду у 

Мањежу. ОСТ<lла су са 't УlIШlа , будућll да су б ltJl ll Y1'Paђe lll l у 

Ilрс llраllЉСI1У IIСЛIlКУ салу. 

109 ДеоОDoГ ItaMelJrraja, б]>IIГОМ СКУГШГПII IСЮIХ '111I101I1111Ka (11OcOO110 
C"fOJlII I.1С. полуфотељс 11 ]ЮЈюормаllll)ЛСПОltOllilIl јс 110 I.:tryЈ111ГПШ

СКIIМ М<1.rаЩШ llма 11 тако. ItfI<lK, остао сачува l l до 1I1I IIII IX ДШI1l. 

110 О OIlIIM р:ЩОlIllма постојll обl lМ ll а докумснтащtја коју тск треба 
IЈРСI'л еда1"1t 11 fJpoY'IIITII ; Испоруке II1I МСШТ<1.ја ЮUРlUlUЈа јс фа

БРII"'] Slovenija]cs--.S,i]]c.<; ю ССlllllще . peMOIrr Jl l lфrollа »PaдJ[I I K« 

113 Бсо[1':tда. а обlЮUУ 1 1 1 1стаЛШ111ја прсдузсћс »МОIГffiжа« 113 Бе
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СПОМЕНИЧКА БАllГГИНА / МАРКО ПОПОВИЂ 

SUMMARY: Marko Popovic 

ТНЕ NATIONAL ASSEMBLY BUILDING 
RESEARCH DIRECTIONS AND PRINCIPLES OF RECONSТRUCTION 

Тће Рагliшпепt btlil ding. опс of Iћс Be lgrade П10S I rnonu
mcnlal Slruclures has Ьесп foг ralher 10ng (јl11С Оul of I ће 

геасћ of inleresl of acadernic pubIi c. 11 ћа Ј; Ьееп dec larcd а!; 
сulшга1 тОПUll1СП l Јп 1984 Ьш оп Iћаl occasion Јl ћаЈ; Ьееп 

опlу panially slud ied . Much lюсг Nnlional Museurll in veSli
galed (ће colleclion o f painlings Јп (ће Federal Рагli ШПСПI, 

which аl Ihallill1e il1c luded 154 works as well а !; Sculpl urcs 
(ћаl wcrc (ћсгс. I п (ћс cvcnls ofOclober 5lh 2000 ( ће bu ilding 
suffercd ћеауу dcslruclion. 11 was ( ће prclexl 10 sшdу (ћ ј Ј; 

va1uable edifice iп dctails and 'о restore а l l prev ious1y losl 
1l1ОIlиПlеl11аl va lucs. ,ћа! ј !; 10 гeslore јl Јп ils or1gina1 foГI11 

Сгот 1936. АЈ; (ћј !; work s аге sli l] Јп progress (ће author poil1ls 
(о investigation resu]ts achieved so f<r r al1d directiol1s of futuгe 

search а!; welJ as (о concepls of resloration of Iће Federa l 
Рагliаmепt Ьui ld iпg. 

First рroјес! for сопstruс tiоп of Iће Parliamcnt of КiпgdОIl1 
of Serbia <11 ( ћЈ Ј; localion had Ьееп made Ьу acknow1edged 
SегЫnп archilcct Копslапl i п Јоуапоу Јё IП 1892 Ьш lћЈ Ј; рroјСС I 

had 11О! Ьесп rea1 ized . Ncw project, siml lar 10 (ће former and 
accordj ng 10 wh ieh (ће blli1ding was constгtlclcd was (ће work 
of architcct Јоуаl1 П kiё. Foundation stone was 1aid Ьу king 
Pelar 1 ј п August 1907. Тће cOllstrucliorl works were iпtег
rupted during Firsl World War and were resumed ј п 1920 
and corllinued Шllј] 1926 Ьиl (ће works ћауе ПОI Ьесп СОПl 

pleted. Interior dесогаt iоп including furniture rщ}ki пg was 
fini shed during ] 936-36 аћег (ћс ргојеС I of nrch itect Niko1a 
Kr<rsnov. Тће new Раг I ЈаIl1СП! bujlding ћа!; Ьееп fonnall y 
opened оп Oclober 19rh 1936. 

Special atlent10n ћа!; Ьееп paid 10 anjstic decoralion. 
РШ1icu1аг1у distinguishcd аге аЬош twenty scul plures. works 
o f wеl 1 -kпоwп Yugoslav sctl1ptors Т. RosandiC. Р. Ра l аујСјп ј . 

V. Radau~, F. KrSinic, R. StijoviC. Т. Ко!; and othcrs. I п addi
IЈоп 10 stail1cd g lass wl ndows and frescoes Iћа ! adom some 
оГ Р<rгliшпеп t гооп1s а! Iћс sal11e lјтс slartcd (ће estabIishing 
оГ pai ntings collcction. Мапу works јп (ћЈ Ј; cotlection date 
Ггот Iће period after 1945. Unfon unalcly 1110ге ( ћап 60 
painlings from ( ћј Ј; collection pcrished јп СОl1flаgгаliоп ог 
di sappcared јп October 2000. Тће ГСlllаiпјпg pa inlings 
(abou l 90) thal wcrc hcavil y damaged аге a lll10st аll reslored 
until today. 

Mcnt'ioncd damagc was Iће reaSOll 10 get down 10 fund:t
mcntal rcconstruction of the Рагliашеl1l building. АII projccls. 
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111051 оГ whi ch ћауе a1re<rdy beell accomplishcd, ћауе Ьееп 
тnade оп ( llС basi5 of огi giпаl docuтnen lation collccted Јп (ћс 
Yugoslav Агсћј уе. 111 (ће restoration арргоасћ опе of basic 
determ inations was equal represel1 tation оГ all the epoc11s оГ 
раг l јаmсп! lifc of ( ћј Ј; bujldil1g. For that reaSOll ОЈ1е spec ia1 
рroјес! is inlcndcd (о rcstitulion оГ symbols 311d lllеЈ1югаЫliа 

frorn (ће регЈod of Рагlј атnеп! conslructjOtl (Кingdoln of 
Yugoslavia) as we ll as ГГОI11 {ће регЈod j U5t passcd (S FRY). 
ТћЈ5 COllcems also redecoratioll оГ fOO llls-оffiсеs atld clubs 
оГ rcpresentati ve5 а!; wcll а5 parlialllc lH IHllI s wjtll reslOl'cd 
fumishings. 

Раг1јаll1еп ! bu i1d ing with ils псћ cultur<rl lleritage WhCll 
јl Ј 5 cOlnp[etc1y reslored will гсПеС I cOtllil1uity of parl ial11en
laris rn and (ће Slate Ј l serves. For {ће firsl Ijll1e thi s building 
will ье ореl1 for gel1eral pubIic Iћа ! js cntilled 10 sce and 
experience nОI оn l у 1110пшпеl11а l уаl иеЈ; ЬUl also Iће tn ili eu 
wllcre сгисја l decisions for lifc al1d Ги Ј иге of (ће count ry аге 
l1lade. 
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