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Зоран јаковљевић 

у ЛИUА КНЕЗА МИЛОША У ОБРЕНОВUУ, 

ЧАРШИЈА ИЗ XIX ВЕКА 

У 
лица Кнеза Милоша у Обреновцу изграђена је обо

страним низом приземних и једноспратних кућа у 

дужини преко 1.300 т. Релативно добро очуван 
архитектонски фонд улице са бројним трговачко занат

ским локал има ствара код посетилаца доживљаЈ Једин

ственог амбијенталног простора, типичног за чаршију 

српске вароши XIX века. Неколико зграда подигнутих 
после 1 светског рата и зграда колективног становања по
сле 11 светског рата нису битно промениле карактер ули
це и нарушиле амбијент хомогене историјске целине. 

Када је настала и како се развијала и очувала до данас 

ова урбана агломерација, посредно сазнајемо из мало-
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бројних писаних извора, архивских докумената, исто

ријских фотографија и историјских планова. Посебну 

пажњу заслужује један случајно сачуван документ -
» Регулациони план« вароши Обрен ова Ц из 1889. године 
који на најбољи могући начин приказује урбану структу

ру чаршије, њену величину, парцелацију, изграђеност, 

бонитет објеката, затечену мрежу саобраћајница и пла

ниране регулације улица у оквиру грађевинског реона 

који се није мењао све до шедесетих година ХХ века.' 
Због потешкоћа у реализацији регулације, план је до

пуњен ]903 . године, а касније, 1921. прецртан и оверен 
у Министарству грађевина са продуженом важношћу 

1. Разfлеgница jegHol gела 
чаршије, uослаша 1904. lOg. 
На њој су 3lpage које и gaHac 
uосшоје (бр. 112, ]]0, 108, 
106, 104-102, 100 и 98-96) 



КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП I ЗОРАН ЈАковл,ЕВИЋ 

2а. Део чар шије у близини »Обреновачке заgРУlе« 

(сuрашна Зlраgа на gecHoj сшрани улице). 
Снимак из збирке К. Кимерла. 1917. lоgина 

трајног документа, по коме се насеље морало развијати 

и планирати у оквирима трасираних улица и грађавин

ског реона. Продужеље важности регулационог плана, 

донетог крајем осме деценије ХIХ века и на период по

сле 1 светског рата, сведочи о континуитету планског 
концепта за даљи развој насеља које се и после бурних 

историјских збиваља у 1 светском рату није битно 

мељао, јер је сачувана иста економска политика и соци

јална структура грађанског друштва. Тек у периоду из

међу два светска рата почиље проширеље насеља на су

седне улице - углавном се граде породичне куће, али и 

јавне и комуналне грађа вине, као што су: основна шко

ла, гимназија, Меморијални дом ратника - Соколски 

дом И хотел итд. 

После II светског рата долази до великих политич
ких, социјалних и економских промена. Нова комуни

стичка власт уређељу вароши прилази, првенствено, са 

идеолошко-политичког становишта, врши национализа

цију скоро свих приватних локала и затвара трговачке и 

услужне радње у чаршији, чиме се практично меља тра

диционална функција пословног и привредног средишта 

града. Урбанистички планови после 1945. године одли
кују се нереалним визијама уређеља и развоја насеља , 

као што су пристаниште на Колубари и Тамнави и 

градља бројних индустријских објеката. У љима се пла

нира усмерена градља изван главне улице - чарШИЈе на 

нове локације ка западној периферији насеља и на север 

ка железничкој станици. Овакав концепт урбанизације 

донекле је спасао историјско језгро града, односно глав

ну улицу и, у новим друштвено-политичким условима, 

продужио љен век трајаља све до доношеља новог гене

ралног плана 1980. године, којим је опстанак чаршије 
доведен у питаље, јер је центар града са пословним садр

жај има поново смештен у историјско језгро - чаршију са 
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2Ь. Исши geo улице снимљен 2000. lоgине 

планираном вишеспратном изградљом.2 Детаљним пла
ном део чаршије од центра, односно сквера, према запа

ду предвиђен је за »ревитализацију« заменом целокуп

ног грађевинског фонда, а део чаршије према истоку за 

ревитализацију са интерполацијом нових архитектон

ских структура између сачуваних историјских објеката. 

Према овом урбаном концепту са краја осме деценије 

ХХ века порушено је до сада неколико вредних зграда у 

централној зони чаршије и замељено новим објектима: 

пошта, робна кућа - салон намештаја итд. У овом 

раздобљу далеко је већи број ревитализованих објеката 

у чаршији по условима службе заштите који су најче

шће, са већим и маљим одступаљима при реализацији, 

ипак сачувани. 

Служба заштите је у вароши прогласила само чети

ри објекта за споменике културе и то: цркву, две чаршиј

ске куће са почетка ХIХ века, саграђене у традиционал

ном духу балканске архитектуре (Кнеза Милоша бр. 

182, 186), као и један историјски објекат - родна кућа 

народног хероја Владе Аксентијевића, што је недовољно 

ако знамо број очуваних објеката из ХIХ века (преко 

1 ОО). Због намере урбаниста да центар насеља рекон
струише и оживи новим садржајима и »улепша« ново

градљама, обреновачкој чаршији прети опасност даље 

деградације и коначног уништеља. Због тога предлаже

мо да се приступи проглашељу чаршије за културно-ис

торијску просторну целину и израде јединствени конзер

ваторски услови очуваља и ревитализације свих затече

них објеката. 

Овај прилог представља увод у валоризацију једне 

несумљиве историјске целине, са антологијским приме

рима чаршијских и грађанских кућа које на најбољи мо

гући начин сведоче о развоју насеља и српског грађан

ског друштва током ХIХ и прве половине ХХ века. 



УЛИIJд КНЕЗА МИЛQША У ОБРЕНОВI.!У - ЧДРШИЈА ИЗ ХIХ ВЕКА 

ИстОРl/јсКЕ / иРЕ/каз lIасiПаllка 

11 развоја lIасеља 

у част повратка Кllеза М ШТQша ОбреllOвнhа ~Ia престо 

Србllје. ваРОШllца Палежје на захтеВ ОПШТLше 1859 . I'Одll
не промеНlU1a ~j Me У Обреlювац.3 Насеље Палеж у ваљев
ском округу помнње се у Пl tсаН IIМ HOKYMcHTIIMa за време 
аУСТРјјјске владави не Србијом од 1717- 1739. ГОДlIне .4 

КаСШlје. ЊСI'ОВО L'IMe јавља се У IНlC'Hllt M LlЗВОРltма све 

чешhс У ВСЗ I I IIсторијСКl I Х догађаја С'Ј краја ХУ III ј ј 110-

'.етка Х Ј Х нека . У време KO'IIIIIC крајШIС 11 првог II ПРУ
гог српс ког уст:щка ОКО Палсжа су се одиграле значајне 

БLПКС. IICТOPlljCКLt дога ђај и Зlia 'шј шt за даљу супБL11IУ 

з. Аустријски План 113 1789. гogиllе 
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CPI'IC"'Of иароД<L. УОЧLI aYCTPlljCKO-ТУРСКОI" рата . 1788- 179 1. 
ron l IИe, АУСТРI'lјШЩlt су Ilaч ~tlНUIlI карте на кoj llMa су пр"

казана два насеља поп нмеtЮМ Палсж ј ј околина са ТО IЮ

графијом тереlШ. ТOl<:08 I tMa река Саве. Колубаре. T<:IMHa
ве 11 Куmmца. IlyтeBItMa. MOCТOBll Ma 11 шумама. Насеље 
Веlll l КL I П алеж налазнло се "а оба1l11 Колуба ре. IНtзвод
но од да tlашњег моста 11 бlUЮ јс оm\с~ню шанцем са во

дом. док је МаЛII Палсж ЛОЦIl Р:1.II ЩI платоу Д<lll<lшњег 

ОбреlЮ8uа. LlЗмсђу меандра реке Та1>1IIа ве и моста .13 ре
ЧLI UlI КУПllllац. lIа тpacl t пута кој " је BOHIIO ОД Ваљева 

преМ<L Забрежју I lа Сазн . S 

у аУСТРјјјс,,'Ом ПОllltсу насеља Ваљсвског ДIIСТР l l кта. 

17 18. ГОДlIне забелсжсно је село Палеж са 11 ..:ућа . као 
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друго по веЛlI'I И IН1 "асељс у овој облаСТII после Ваљсва .6 

РаШI помен Iшсеља l'l ре овог Нllје нам 11Ознат, мада се 110 
величини насеља може заКЉУЧИТII да је МО I'ЛО постојаТl1 

1I paHllje у средњем веку. ТУРСЮIIIЗВОРI I за Ваљевску IШ

х ију И поса lJlШУ још нису обра ђеНII . аЛl! на ос !юву пода

така хараЧКI1Х КЊl1га за беШ'Радску ШI Х l1ју I1З ХУ I века у 

којој I·ЈаJtаЗIIМО скоро сва садашња Iшсеља на десној 06а

ли Колубаре, 11 то OI-1 а најБJlllжа ОБРСIЮ8ЦУ, к rю што су: 

Бар"ч , МltслођШl, Моштаlllща 11 КOIшпща , закључује

мо да је 11 ПаJtеж у то време МOI':I.О 1'1()(:тојаТI I , с оБЗllрОМ 

1-Ја1 !>е I'08У ЈЮК<I.Щlју l-Ја 1 ' l реШI.З ll ма I ]реко река Колубаре 11 

Та ,"шаве, Време 1I.еI'ОНО I' ШIС1'а l l ка до сада је нејаСIЮ, мо

Жllа га можемо повсзаПI са пореклом имеl l а. За сада по

стоје трн ПРС1'ПОСТ:l.вке за 11Орекло Itмена Палеж - да Ј1ме 

ПОТllче од моч ва РIIO I' 11 раскаЉallOГ зеМЉlIшта »паљуса«, 

што нам r.шоro IЈе казује о BpeMel'IY ~шстанка .шсеља. Дру

I'а 1 'lрС1'постанка "ме ItЗВОДЈ1 II З IЈаЗllва а.IТlI чке боr'l1ЊС 

Палес која је у римској ПРОВШЩl1ји ПаНOI-IL1ја бшш l1Зу

зепю ПОШТОВ3.lta , што је мало вероваТIЮ с оБЗllрОМ lIа 

дуг BpeMel'l c КlI ПСР"ОД ОД АНПI'lКОГ времена Ј1 каСl1lфl Х 

IICТOPlljCKIIX дОI'а ђаја у време сеобе народа током У-У I! 

века, када је у OBII M крајеВlIма потпуно промеl !>е lta ет

IНI'!Ka структура СТ3.lЮВIНlштва . Трећа Гlретпоставка име 

Палеж ИЗВОДI-l од РС'! II палус - колац , што ЗIШ Ч II даје .ш

сеље биЛО опасано кољем-паЛIlС,Щом НЩI , пак , да су кућс 

због мочвар"ог терена Б Ј1ле поставл.е l lе lIа кољу, ОДIIO

сно ПlIлонима .7 

На аУС1'Рllјској карт", УО'II-1 aYCTPI'ljckO-ТУРСКOI' рата 
крајем ХУНI века . B l jДlIMO да је Il3сеље заштићено паЛlI+ 

садом, по коме је , највероватније, ~1 добllО ~IMe Палеж, 

ОДl-lОС~Ю Палес како је Шl каРТI1 забележено, Llз че l'а закљу

чујемо да је насеље настало још у средњсм веку, у време 

када је прелазе преко река требало обезбеђllнаћl н ЧИI1И

ТЈ ! Ј1 Х прОХОДIШМ . 

Извеurrај аустријског шпијУ~lа Ltз ~ICТOГ времена , упот

пуњује слику Великог Палежа ОПI1СОМ да место има 2 1 
турску кућу, јеД liУ лоше озидану uамију 1-1 IШ обали реке 

Колубаре две веће З I'раl1е , једаll хан 11 једну ма l'азу.8 У 
нстом извору даље се !ЩВОДЈI да су турске куће угла lmом 

лоше саграђене, ОСIIМ две-три у I.I.СIIТРУ Iшсеља. За време 

првог Ј1 другог СРПСКО I' уcr.шка такође је забележеlЮ 1'10-
стојањс два насеља под ~IMe HOM Палеж Скела ЈI Палеж 

Касаба . Према имеНlIма претпоста вљамо да је Палеж 

Скела IlекадзшњJt ВеЩIКl 1 Палеж lIа обали Колубаре, а 

Палеж Касаба је МаЛII Палсж 11<1 локаЦlФI данашњеl' 

града. у другом српском устанку кнез МШIOШ је код Ве

ЛИКОI' Палежа , 18 15. ГОдl1не, потукао одред беОI-раДСКI1 Х 

спахија, а насеље спалltО. Матl Палеж илl1 Палеж Каса

ба I lастаВIЮ је да ЖI1ВИ још неко време, HajBePOBaTllI1je до 
18 19. године . када је Султановим бератом свим ТypЦlIMa 

у Србиј l l било '-Iаређено да се преселе у градове у којllма 

су ЛОЦllраШI TypC Кl I војн" гаР"IIЗОШI. КI-I ез Милош је, по 
IIсељанању Турака Llз Касабе. IшреДIIО руше l !>е lIасеља и 

IIЗ I-РадЊУ IЮВОГ, српско!' П алежа, IIСТОЧIЮ од старе лока

uиј е 113 нешто ВIIШII тepe l l код даl1ашње цркве ~I раскр

шћа путева кој l1 су ВОДIIJIII поред Тамнане прем а Ваљеву 

11 преко КУl1шща према Сани и ШаПLlу.9 
Из пореСКI1Х КЊЈ1 l'а К~lежеве канuеларије , ВItДI1МО да 

је касаба Палеж 1818. !'ОД]ше имала 56 српских домова 
Ј1 [']Јlаћ"ла 119 харача, HapeHl le I'ОЩll lе забележе l-l је пад 

броја домона l-Ја 50, а 1822, чак 11<1 48 домон". Узрок Оl1а 

даља б lюја {,.."l'а!юнннка снакако је у вези са Р<lсељавањем 

Касабс ~1 юградњом I-IOIЈО I' н асеља. Тек ' Iаредне, 1 8~3 . 

l 'OДIНle. забележеlЮ је повсћањс броја кућа lIа 55. У то 
време ОПШТIIIШ је предузела IIЗ l'радњу цркве која је за

врше lШ 1824, ,'одтlе 11 Зlша ll а је од каМЩlа разваЛllllе М<I

lIа С'1'lIра у Мислођl1НУ .1O Ј оаКIIМ ВујЈ l ћ »ШI I'IУI'ешеСТlшју 
1'10 Србl1јl1 « 1826. I'OДl IHe. белеЖII ЩI насеље IIма око 60 
саМI1 Х СРI1СК II Х кућа и ннјеД l lУ турску.!! Насеље се од 
СВО!' форr.шрањ."1 на l-IOвој локаниј Ll до 1836. I'OДlше раз
ВIiJЮ у З llачајliО трговачко зatЈаТСКО среДI' l ште посавског 

краја. Те I'ОДlше је забележеlЮ да се у I !>еМу II3Ј1<i З l1 55 ва

рошкнх дућана, 331'рroва'lка 11 22 за~laтска.1 2 Исте I'ОДII 
"е у llaсеље је досеЉСIЮ 1 1 ПОРОдlluа. Да БЈ1 11:1. неки lIа 

ЧIIН KOHTPOJНJC:lO уређењс Iшсеља, кнез МItЛОШ је 1837. 
ГОДШlе lIа редlЮ да се ~l аЧIIНЈI )}спltса к планева жltтеља 

Палешких«, из Kora се види да је I шсеЈ!>е I"мало 87 изгра
ђeНllx I lЛаuева ~I са мо 3 li е lt зграђе l-l а, rlарuелисаНIIХ дуж 

два пута, којli воде ка Вал.еву 11 Шапцу.13 од овог броја, 
23 парuеле са кућама биле су ШI путу » водећем према 

Шапну« 11 б4 »IШ путу ка Ваљеву«, ОЩЮСIЮ у чаРШ Јlј l1 . 

И З СПlIска В IIДIIМО да је прна кућа са деС llе стране на ГIУ

ту ка ШalЩУ бltла кућа Проте Матеје Н е ШIДОВllћа . Иза 

њс је пут Шl1рШIС 3 х вата 80ДlЮ до црквс 11 гробља , Овај 

податак указује lIа чшьешщу да је црква ПОДII I'нута пре 

регулаUllје УЛИLlа које су ВОДЈше ка Шапцу 11 В3Ј1.еиу, а то 

зн аЧI1 да је ЊII ХОВО тpacllpaњc IIзнеде.ю IIЗмеђу ]824. 11 
1837. roДllне. Када се подаци о ДlIмеЮllјама плацсвз 

преltссу на l'eoдeТCK~1 ПЛШ I , тада добија мо слику Iшсеља 

које се ПРОСП-lрало улицом ка Шапцу, у дуЖIIIН1 ОД 230 
метара, 11 улицом у правну Вал.еиа у дуЖIНlI1 од 500 ме

тара. ГоДIIНС 1839, у Србlф-1 су укинуте раНllје аДМIllIIt

страТИВllе јеДIIIНЩС 11 форМllрШНl среЗОВLt . Од тада је Па

леж сеД IIШте среза Посавског , што је свакако УТ Јщало lIа 

даљи развој "асеља као аДМ llllltстраТIIВIЮ I', трговаЧКО l' 11 
ЗШ-lатског СРСДLlшта ПосаfНlllе 11 ре l'иона Колубаре 11 
ТаМ!1а не. 
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ГОД Ј IIIС 1842, "ПраВllТељство« заПОЧ llње ,'радњу 

» Првог државног за ведеНllја« у насељу, мезула l-l е ИЛ Ll та

тарске поште, како су понекад ове устаlюве наЗlIва не.!4 
Следећl1 граДН1'еЉСКII подухват државе било ј е увођењс 

телеграфа 1862. I'OДl1не између Београда 11 Ваљева, Тада 
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је »Телеграфска штација« у Палежу отворена у згради 

поште која је постојала све до деведесетих година ХХ 

века, када је замењена новом зградом. 1S 

У статистичком извештају за округ ваљевски из 1877. 
године, забележено је да варош Обреновац има »једну 

зидану среску кућу, 100 варошких дућана, 26 механа и 
једну минералну воду«.16 Године 1885, Општинаје својим 
средствима изградила прву школску зграду у дворишту 

Женске основне школе која се тада налазила у згради 

бивше кафане »Венеција«, на углу Ваљевске и Црквене 

улице. Школа је изграђена са два одељења и данас посто

ји у комплексу зграда Основне школе »Јован Поповић«. 1 7 
На основу Уредбе о регулацији вароши и варошица 

у Србији и њиховом уређењу, донете 1885. године, Ми
нистарство грађавина за потребе Општине израдило је, 

а Министарство правде одобрило 1889, Регулациони план 
вароши Обреновац у размери 1: 1 000. На плану су уцр
тане постојеће сабраћајнице, улице, путеви и зграде озна

чене »од тврдог материјала« или »од лошег материјала«. 

На плану се види да варош има само две изграђене улице 

од којих се она дужа назива Ваљевска, а друга Црквена. 

Ваљевска улица је још тада достизала дужину од 1.300 
метара, док је Црквена имала дужину од 300 метара од 
раскрснице са Ваљевском до моста на Купинцу. Од пи

јаце у центру насеља (данашњи сквер), улице које воде на 

северозапад и североисток биле су скоро неизграђене. И 

у једној и у другој, налазило се само неколико мањих 

стамбених зграда и »Стара пошта«, односно мезулана. 

Главна, Ваљевска улица била је неуједначених профила 

са трасом у облику развучене »S« линије, што значи да 
се спонтано градила у једном правцу путем ка Ваљеву. 

Регулациони план одредио је једнаку ширину Главне 

улице проширењем на 18 m, дуж постојеће трасе. Све 
зграде које су биле унутар регулационих линија морале 

су бити порушене и изграђене на планираним регулаци

јама. На појединим деловима нова регулациона линија 

ишла је испред постојеће грађавинске линије, тако да су 

нови објекти извлачени према осови ни улице. То је, нај

чешће, био случај на оним местима где су са супротне 

стране улице зграде морале бити рушене ради повла

чења на планирану регулациону линију. Ово је морало 

довести до спора власника кућа и општине, и до 

заустављања спровођења регулације улице, што посред

но видимо из Допуне регулационог плана, донете 1903. 
године. Допуна, међутим, није исправила грешку 1 пла
на, већ су новопланиране улице проширене за неколико 

метара. Из наведених разлога регулација чаршије одви

јала се веома споро и до данашњег дана није у потпуно

сти спроведена. 

Године 1900. Обреновац је значајно трговачко и за
натско средиште Посавине, у коме је пописано 329 чла-
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нова еснафа. Од тога броја 122 припадало је трговачком 
еснафу, а 207 чланова занатским еснафима. Од те годи
не , у Обреновцу се јавља велики број фото-разгледница 

са мотивима из Главне улице са радњама препуним ро

бе. Многи занатлије и трговци наручивали су разгледни

це са својим локалом у првом плану, као рекламним по

стером за своје трговачке и занатске послове. Велики 

број разгледница скоро из свих делова чаршије омогући

ће служби заштите да у потпуности реконструише слику 

улице са свим карактеристичним архитектонским и ур

баним детаљима. Да је варош била значајно трговачко и 

привредно средиште. показује и изградња приватне же

лезничке пруге од Ваљева преко Обреновца до приста

ништа на Сави. Пруга је грађена од 1905. до 1909. годи
не средствима акционара и успешних пословних људи 

Обреновца и Ваљева. У периоду између два рата при

вредна рецесија утиче и на стагнацију чаршије и 

смањени обим градње. Због тога и даље остаје неуједна

чена грађавинска линија са истуреним и увученим 

објектима, што улици даје посебну ликовну вредност . У 

том периоду неколико пословних зграда са трговачко

занатским локалима замењено је новим стамбеним 

објектима. У чаршији се углавном мало гради и она се 

више не шири дуж улице. Нове грађавине подижу се у 

претходно трасираним суседним улицама, и то су углав

ном јавна и комунална здања - зграда гимназије, Сокол

ски дом И зграда основне школе. 

После 11 светског рата изградња поприма другачији 
карактер. Приватна иницијатива замењена је друштвено 

диригованом изградњом. На слободним површинама 

грађевинског реона, граде се искључиво блокови колек

тивних стамбених зграда и неколико јавних грађевина, 

као што су ДОМ ЈНА, Општина и робна кућа. 

Мрежа улица 

У лична мрежа формирана је регулационим планом из 

1889. године. До тада су постојале само две улице: 
Ваљевска, Црквена и два пута која су из средишта чар

шије, где се налазила пијаца, водила на запад ка Шапцу 

и североисточно ка Среској кући на крају Црквене ули

це . Друга по значају улица, настала је на правцу старог 

шабачког пута који се одвајао на почетку чаршије, пре

ма Сави . По преласку моста на речи ци Купинцу, пут се 

рачвао у два правца, један ка северозападу, и други ка 

Забрежју и пристаништу на Сави. Обе улице у насељу, 

заједно са кућним плацевима и зградама, забележене су 

1837. године у »списку плацева житеља Палежких«, из 
кога видимо да је улица према Шапцу била дугачка 230 
метара, а улица ка Ваљеву 500 метара. Пут поред Саве, 
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4. РеfулаЦUOlIll ГЈЛШI ваРОUllще Обреll06(Щ /lЗ 1889. {О{јllllе 

ка Шшщу, I 'Ш'lуштенје неЈ'де између 1837. 11 1842. ГОД I I 

не 11 замењен новом трасом која је водила 1\3 иеlпра 

HnCeљa од пијаце (дШ1<lШЊI1 сквер), дllреКТIIО lIа запад, 

преко селn 3веч ке и Гра60ВLlа. Пут којll се ПР"КЉУЧlшао 

I lа кратку улицу која је lIегде I IЗ cpeдl'.le Ваљевске УЛl , 

це водила lIа север ка селу Рватима. Од тог пр"кључка 

.. а северОIlСТОК П lюдужавао се још једа l l пут до стаРО I' 

шабачког пута. Н а њему је бнла IIЗграђе llа само јещш. 

грађавина , мезулана , још 1842-43. roШНlе. Ове 'Iепt рll 

улице Ilредстанљале су ОСНОВI1У маТРIIЦУ lоЈасеља. све до 

доношења реryлациOlЮГ плзна , 1889. roДИI I С. Тада је по

ред постојећих , предвнђСIЮ прОССllање IЮВI'Х саобраћај

шща. Са ссвеРllе CTpa llC I lасеља траСI Ј ра llа је Вука 

Караuића улица и проссчеllе су 4 по.·'речнс улице , које 

су 113 ' lрибл ижно јеДllаким растојаЊlIма повеЗlIвале све 

три подужне улице, Према нстом ДокумеlПУ, глаВI ш. УЛ11 -

ца је била неуједначене Шllрине, а реryлацијом добl\ја 

п рофил од 18 метара, док је Црквена улица добила про

фил од 14 метара . 

I 

, 
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НовотраСIlРШIa. Вука Караџића , улица ПЛаЈ lИРШЈа је 

са ШIlР"НОМ од 20 метара , док су нове попречне, пројск

товане са знатно мањом ШИрltlЮм , од све l';} 9 метара. И з

узета к је био среДIIШЊI· t пут, који је ВОДI!О преко сточне 

r1Ијаце ка селу Рвати са пла ll ира lЮМ ширином од 20 ме
тара 11 са трасом продужеllОМ .ш југоисток, до обала 

Тамна ве, Овако замишљеllа УЛ II Ч l lа мрежа није 1111 до 

ДШШШIЬеI' щша у IЮТПУIIОСТII IIзвеДС l l а. Није Ilзведен 

крак према Тамнави, као 1Н1 две од ЧСПl рИ плаНllране по

преЧ I Је УЛll uе. ПрошнреlЬе п рофила главне УЛllце - чар

Шltје , такође, Iшјс у целости спроведеlЮ, 3боr' плаНllра

IIОГ уједначавања профила улнце 11<1 левој страни од кућ-

1101' броја 10 ] до 15 1, све зграде су морале бити поруше.lе 

н » ПОRучене« на нову регулащ1ОНУ линију, као и З 1'Раде 

'-Ја парrюј crparНl УJIIЩС, од броја ] 58 до 2 12. На поједll 

IIИМ делов има УЛlluе профил је бllО Шll рИ од 18 метара, 
па су IIОВII објектlt морали да се извлаче I1рема ОСОВИII И 

УЛlще и то од броја 6-40 11 48- 1 ]4, 3601' тако плаНllрШ lе 

регулације, главна улица НlIкад Hllje у 1l00·ПУ.ЮС'ТИ изне-
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5. ХfЮНОЛOllIки приказ Iравње објеката у 'fаfJШllјll 

дена. Постала је предмет СflОРСња појеДlIнаца са ОПWТII 

ном , з60 ,' чега је рсгулаЩЮlII1 план враћен M IIH llcтap

ству гра ђавшш 11<1 AOI1Y"y 1903. roДlше. Том flР IIЛ IIКОМ 

npoumpc" Jl су ПрофLU1LI I IС ~lзграђе llLlХ УЛll ца. док је гла в

ној задржа ll плаllLIР:НШ ПрофIlЛ. а ТIlме II продужеl"! спор. 

ХРОIIОЛОIllКlI UрlIказ llасСПаllка 

архитектуре IfЩЈlII llје 

За аРХ IIТСК'ГУРУ Iшссља ка рактеРI' I СТlIчна су ЧСТllр" вре

менска периода, омеђеШI Be11llКlIM I ЕСТОРlЈјСКIIМ збlша

њима Е! друштве l tLt м ГtРОМСlшма, аШI 11 доношењем pery
лаЩЮIlОГ 111130113. ПРlm обухвата раздобље од 1819. до 
1889. roДllll е, када се ''Раде бондручне зграде II по која 
»З lша Нlща« ПО IlлаНОВlIма ОПШТIIIIС"""ОГ ~IН Џ llЛ llра . То је 

време СПОttта ве градн,с IШРОШ НI Х "еllмара - nYllђepa , 

Други пеРIЮД обухвата време реа1lllза Цllје регулаЦlЮВОГ 

пла llа 11 траје од 1889. до I светског рата . У ТОМ пеРLЮДУ 

граде се зграде по 1'11I1111OBIIMa apXIIТCKaтa 11 маЈстора ЗII 

дара са јаСIIIIМ СТII1IСКlIМ обележј llма која владају у 

средњој Европи, Н а фасадама уочавамо дстаље lIеокла

СIЩlIзма, РСliеСЗl lсе, барока 1I ceueCllje. У трећем пеРLЮ

ду између дна снстска рата. углаВ liOМ се мало град" и то 

објеК'ПI I13ва l, чаРlllllје . Тада се ПОдllже lIе"""ОШIКО већllХ 

јаВНIIХ кому"аЛ IIL1Х З l'рада, као што су I юва ОСIЮВIШ шко

ла, ГII М IШЗ~lја , З 1'Р<lда COКOJlCKOI' дома 11 ПРОШllрује хотел . 

ЧеТВРТII nepllOA обух вата време после 11 светског рата, 
када се доносе урба Нl I (''ТIIЧ К II 11ла l !ОН II 1'1 граде колеКТL1 В 

нс стамбсllС зграде ЕI БЛОКОВII I lа слобоДIЩМ локаннјама 
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у чарншји 
. 1918 - 1941 

'inг.i,:-с=--;-;-;с-г,:,;:F"OCnС 1945 

прстеЖIЮ IIзван 'IаРШ llјс, У овом пеРIlОДУ град постајс 

Зlшчаја ll ПрllВрсШIl1 UС lпар са Itндустрltјом ЛОШlраном 

северно 11 за паДlЮ од града , То је уједво 1I 1'lepllOIl ДИВ1I,с 

''Радње која се ШL! рll праВШlма према суседвим сещt ма, 

спајајућL! тако урбано 'ГК 11 80 са руралном ОКОЛ llliOМ су

cenlllIX села - З<lбрежјс , PRanl, Звечка 11 Бело поље, ства
рајућ " једllУ аморфну урба lю-рураЛI IУ UСЛIIНУ, у којој је 

ГлаВl ta УЛlluа - 'I<1 РШllја. задржзла скоро uеЛОКУПНII 

фОllд ЕIсторнјског језгра 11 yrllcaK кoxepCl1THC npocmpllC 
uсmшс 113 XIX столсћ<l. 

КОliсmруктll6l111 СКЛОПО611 чщmmјскuх кућа 

Св" објеКТII у чаршнј ll саграђеlШ су у трЕ I """ОIIСТРУКТIШ

на система: боIIДРУ'IIЮМ-ДРВСНОМ. З llДаном са MaC EIВHI1M 

ЗllДОН L lма од Оllеке 11 бетоНСКl t м скеllетом. БоНДРУЧ l1а КOI I 

<:ТРУКЦllја карактеР"С11IЧIIa јс за већ llНУ објеката nOIlll r
lIyrtlX у XIX веку. ОДЛl lкујс IIХ дрвени скелет 11 ЗI1ДОВII 

IICI1YlbClII1 'laТМОМ , ћершtЧОМ 11 ређе опе,,""Ом. Св!! 31IДОВ" 

у боlШРУКУ су "оссћl l 1I стаТIIЧКlI делују као I1росторва 
рсшстка , због ' IClll се објеКТII овог сЮlOl'Ш ТСШКО могу 

адаrrпlраТII . Захваљујућ ll тој 'III њеН I ЩII скоро С ВС са'lУ

нанс БОНДРУ'IIIС l'Раl)аВLше представљају аугеllТI1 Ч IIС 

пр"мсре кућа из времена настанка чаРШl1је , 

ДРУГII С IIСТСМ КОНСТРУКШlје по коме су гpaђel le кућс 
у ча рtlJltј ll је од ОПСКС са MaCL,t8HIIM З lIдовима, IIајчешће 

постаВЉСlllt М у 2 IЮДУЖIШ тракта. Овај С IIСТСМ rpat;eњa у 

aPX IITCKTOl lc ko-оБЛLI КОНIIОМ СМ ~IСЛУ карактеР~lше увек 

CTI IJI CКl I обрађен а УЈl lIЧ l l а фасада, скромног СТЮIСКОГ И3-
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6. Облици сабариша 
, ПРАВОУГАОНИ ГАБАРИТ 

: t ..... I I .Ј t .Ј I ГАБАРИТИ ЧАРШИЈСК ИХ I DI/ \. КУЋА СА РАСПОРЕДОМ 
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раза у маниру историјских стилова. Зграде овог система 

граде се у чаршији тек од друге половине XIX века, да би 
масовну примену достигла у првој деценији ХХ века. 

Трећи конструктивни систем примењен у чаршији је 

систем савремених конструкција са армирано-бетонским 

носећим елементима. Јавља се крајем треће деценије 

ХХ века на јавним објектима (школа, Соколски дом), а 

касније и на приватним стамбеним и пословним зграда

ма. Масовна примена овог система почиње после другог 

светског рата, када грађење усмеравају бројни планер

ски, комунални и грађевински прописи, и када чаршија 

губи сваку приватну иницијативу и пословно-трговачко

занатски значај. Зграде подигнуте у овом систему су ви

шеспратнице које се не уклапају у агломерацију призем

них и једноспратних чаршијских кућа . На срећу, њихов 

број није велики, па је чаршија сачувала специфичан 

амбијент и вредност историјске целине. 

Са оживљавањем приватне и привредне активности 

чаршије, осамдесетих година ХХ века, започиње сана

ција и ревитализација многобројних бондручних и зида

них зграда, заменом конструктивног система и адапта

цијом унутрашњег простора и фасада. У последње две 

деценије процес деградације и уништавања чаршије по

кушава да заустави служба заштите издавањем конзер

ваторских услова, са прилично успеха. 

ГА!;А РИТ L .. 
CfЛ I I 

.. 
1-
\1' \ 11 

\1 

Ј \ , 
СТА ' I / \ ЛОКА;' 

'1' 

, 
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('ТА !! 

_ ~АЛ ЛОКАЛ 

l' l' 

Облици iабариша чаршијских кућа 

Облике габарита одређује неколико чинилаца: шема 

основе, намена објеката, конструктивни систем, величи

на и облик парцеле. Остали чиниоци, као што су финан

сијска моћ инвеститора и избор грађевинског материја

ла у коме се неки објекат гради, пресудни су углавном за 

величину габарита. 

Све зграде у чаршији карактерише пет облика габари

та: правоугаони, квадратни, тракасти, »L« и »П« основе. 
Габариши uравоусаоне основе затварају парцелу це

лом ширином према улици , и њима су просторије лока

ла и стана увек двојно оријентисане ка улици и двори

шту. Ови габарити формирају низове кућа и карактери

стичне су за период XIX века (типични примери су згра
де под бројем : 7, 29, 36,1]4,150-152,155, 182,186). 

Габариши к:ваgрашне и uриближно к:ваgрашне основе 

јављају се код двовласничких кућа, и увек су лоциране 

на међи двеју парцела. Код њих су локали до улице, а 

стамбени простор иза њих, оријентиса~1 ка своме двори

шту. То су слободни габарити који прекидају низове по

дужних габарита (пример зграда под бројем: 134-136, 
138,140,163-165). 

Трак:асши сабариши су издужене правоугаоне основе 

управно лоциране на улицу. Најчешће су у њима скром-
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ни стамбени објекти са две, ређе три просторије. Уколи

ко су двојне намене, тада имају само једну мању просто

рију локал до улице, а стан у дворишту. Овакви габари

ти јављају се као доградња у виду дворишних крила на 

зградама правоугаоне основе (примери зграда са 

тракастим габаритима су: 5, 57, 72, 74, 78 , 86, 132. 156. 
162, ] 94, 208). 

Габарuшu »L« основе главним трактом затварају 
парцелу према улици, а крилом се ослањају на суседа, нај

чешће на сличан суседни габарит. У њима је стамбени 

простор оријентисан ка дворишту и дворишном крилу, а 

пословни је у главном тракту до улице (то су зграде под 

бројем: ] 1, 13,21,25,34,42,48,59,64,69,75-77,85, 
87-89,92,99,101 , 103 , 108, 110, 112, 114, 122, 125.129. 
143а, 159). 

Разуђенu сабарuшu »П« основе јављају се код већих 

објеката, такође пословно-стамбене намене. За њих је 

карактеристичан централни колски пролаз КОЈИ Је у неко

лико примера порушен приликом поделе кућа (примери 

раздвајања габарита забележени су код објеката: 38-40, 
63-65,72-74, 104-104/1 ; карактеристични објекти »П« 

основе су: 17-19, 27, 33-35, 54, 58, 83-85, 91-93, 
104-106, 130). 

Схема ортанuзацuје сшана I<.og чаршuјсl<.UХ I<.ућа 

Код чаршијских кућа уочена су три карактеристична 

модела организације унутрашњег простора. Први модел 

(А тип) представља зграду са стамбеном јединицом од 

две просторије, приближно исте величине, од којих је 

она у коју се улази >жућа« са отвореним огњиштем или 

камином , а касније и са озиданим штедњаком . Друга 

просторија је соба која се најчешће грејала помоћу угра

ђене металне пећи , ложене иза камина у кући . Овај мо

дел стана типичан је за сеоску средину и његово прису

ство у чаршији показује да је ниво стамбене културе то

ком XIX века био уједначен, како на селу тако и у град
ским насељима. 

Други модел (Б тип) представља стан развијеног об

лика , најчешће са три просторије, две собе и »кућа«, од

носно оuаклија између њих . Оџаклија је много мања 

просторија од »куће«, И најчешће је испред ње 

предсобље или отворени трем . Овакав модел стана сли

чан је стану српске сеоске куће у Срему и у чаршији га 

налазимо код најстаријих објеката. Он се током XIX ве
ка развија у разуђени облик са више просторија. Уместо 

по једне собе са сваке стране оџаклије јављају се по две 

просторије - собе са сваке стране, а оџаклија добија из

дужени облик у виду ходника који се у овом случају на

зива »кујна«. 

Трећи модел (В тип) представља стамбени простор 

организован око централног хола уместо просторије са 

огњиштем, као што је случај код претходна два модела. 

Кретање у стану је кружно из просторије у просторију, 

док се помоћне просторије са кухињом и собом за послу

гу увек лоцирају у дворишном крилу зграде. Овај модел 

стана досеже највиши ниво становања грађанског дру

штва, и искључиво се јавља у индивидуалним стамбеним 

зградама које се граде од краја XIX века, па до 1I свет
ског рата. 

После 11 светског рата у промењеним друштвено-по
литичким условима појављује се скроман »функционал

ни стан«, углавном у колективним стамбеним зградама, 

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТАНА 

У ЧАРШИЈСКИМ КУЋАМА 
ТИП С 

ОСНОВА КОНФОРНЕ 

ГРАЂАНСК Е КУЋЕ 

7. Схема орlанuзацuје сшана I<.og 
чаршuјсl<.их I<.ућа 

ТИП А ТИП Б 

CTAII ОЈ!Ј!ВЕ П ростоrИЈ Е СТАН СА ТРИ ПРОСТОРИЈ Е 

' КУЋЕ' И СОБЕ Ј!ВЕСОБЕ И ' ОЏА КЛИЈ А ' 

('ОЕ.д ('ОlјЛ 

ПЊА 
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8. ПРII. llерlt m/Х'У'Щ//ОНlIлне бllЛКlIIю:е А.')'ће (бр. 186, 182, 67, 138, /36, lt 7) 

са СТРШСТIIO ПРОПllсatlllМ IlQоршинама С1"ЈмбеIlОГ 11 по

моћног простора . од осме дсцеllllје ХХ века УО'ШН<Iју се 

савремено ОРГ'JIшзоваlШ комФОРШI С1'а IlОВI' у појеДII"а 'l 

IЩМ ч:.tРlllllјСКlIМ кућама као резуmат адаrтraЦ~lје 11 peOI I

таЛ llза Шlјс објеката, аЛ11 11 градње НlIДIIВllДуаЛllllХ кућа . 

Сm,иlске KapaKmepUcmllKe ЩЈХllmекmуре I/ЩЈlllllје 

у СТIUIСКОМ l'lQ I'леду у 'I:1РШ llј l' ДОМlll lllра apXllтeKTypa 

СКРОМ I ЮI' CTl\Jlcкor' II зраза . Apx l ,, 'reктypa без дскораТIШ

I-III Х Дe'Г:J.Љ<l у гла нном IIРllпадз боНДРУЧ IНI М rpatjaOllllaMa, 

rlOдl lI'lIyrllM у духу траЩЩIIО IЈаЛlЮГ баJlкаlIСКOI' гради

тељства , CтI UlCKY ,"рупу чаРШllјС ЮI Х кућа карактерlIШУ 

фасаде са Ilрофl UlllсаllllМ КРОНIIIIМ ВСНЩlма 11 арХ llтраэ-

1111 rюј ас кojll Iшјчешће 1'lpllx8aTajy 11I ut :J.C'Тp11 са ""OMIIO

ЗIIТIII1М Karlll'I'CJIIIMa lиНI 8СРТIIкаЛIIII IIIIЗОВII квадера . 

Прозоре ШI С1"ЈмбсlIOМ делу фасаде углав~IOМ красс про

ФIUНlса llе шамбраllС 1I IШ'111роЗОрllll a pXllтpaHII IUIII ТIIМ

пatlOШI . И спод llро:юра је увск MaIbl1 солба l lК 11 IШРЩlет-

110 воље уКРiJшено reoMeТPlljcКlIМ 06ШIКОМ ромба IUТII 

кн .щрата, а "сретко It rюлубалустеРll ма . КОЛС КlI пролаЗII 

"а фасадама TaKol)c су IшглаШСНII квадер"ма 111111 rнuш

СТРШ,НI у комбtllНЩllјll са uшмбрatщма. Излозtl 11ОЮlла 

су, по r IРШ! IIJl У, скромно 06рађСIШ ДРНСI-lll М rrерваЗlIма с .ј 

ПОIIСКlIМ декораТlШIlНМ СЛСМСlrl'OМ , као UЛ'O је капt lтеЛ I UIII 

С1'\lJII I3О1Ш III' акатус. Неретко се ЮIНШ 11ЗЈюга пој'18љује 

11 ПРофIlJ1IIС:Н 1II ВСII :Щ у дрвету. СЛII'l11O IIIIТПРОЗОРIНl КУ 1, 

са YJIOI"OM 'ШWТllте l'Юља 1-1:1 коме се IIСПllсује фllрма . 

Крајем Х IX 11 У I'Iрвој де ЦС IНlјll ХХ века, СТИJlска об

рада фасада ја вља се 11 код БOlWРУ'lllllХ гра ђсВIIIШ , 1I ТQ 

та ко ШТQ сс У'\ боIШРУ'11111 ЗIШ до У1llще ПОДllже 110011 ма

CIIRIIII J I IД од OlleKe 11 JICKopaTII811O обрзђује С3 IlрофШIll

CatlltM веlЩlIма, шамБР~Нlам а, П1U1астр"ма . квадер"ма 11 

9. БlIлкаl/С/о;е ,.:уће Эlll<.llOl /iel/е 1/1Iюшgl/О gОЗlIgаНIНI сmlLllСКЮI фасаgолш (6џ. Ј63-Ј65, J4011 148) 
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сл. На OB~' M З I'радама се, по пршщлу, јављају " нов" ар

х~пектонски елементи - зидаl1С aТl'Kc " ПОЛУКРУЖIII. 

ФРОII1'ОШ. I IЛИ лукарне као маске које заклањ .. lју кров 
под hcpaMlInoM. Као зна'шјШ'1 ncкopaТllВ lНI елеМСI IТ фа

саде, аТI.ка се јавља 11 код НОВИХ стамбсних Л'рада које 

се ПОД I" ЖУ у 1'lрВИМ деЦСIНlјама ХХ века. 

у rlepllollY између два рата lIеКОЈН.1{() зграда са СТl IЛ

CКlI обрађеlll. М фасада ма јс МОДС РIII'lзовано cКllДaЊCM 

neKopaTI1BHI1 X елемената, радн облагања 1'pajlНlM матс

рl' lјалом - вешта 'lКИ М каме l ЮМ. Ово У' IИШ1'авање фаса

да . ШlстављеlЮ је 11 после 11 светског рата, 11 то 11P'IJ[l IKOM 
поп равке 11 anar'IT<lUllje појединих објеката. Најчешће се 

СКllдају lleкopaТlIВHI. елемеll1'lI до Iшвоа арХlIтрав.юг по

јаса 11 кров.юг венца. МаНIlР »модеРIНlзаЩlје фасаде« 

довео је до деградаЦllје амбијеlпа '1аршије 11 њеног .11 11-

Бр. 105. 112.43-45. 
Црква СК Духа 

6ltзуеJIIll1 

gO,\llIl/a 1/ fПа 

'fЩ)Jllllје. 127. 159, 
123,87-89 Il 56 

КОВIЮГ ОСI.ромашења, у шта нас уверавају бројне раз

глсдшщс чаРШllјСКIIХ кућа пре ова КВIIХ шпервеНЦllј а. 

ПреgЛОf З(/ШШIlШе це/l/mе 

Културно Ilсторијске ВреДIIОСТII старе чаРШllје - УJ1lще 

Кнеза Мllлоша у ОбреlЮВЦУ је у томе што је, само I,а по

тезу од 1.300 метара . сачуван ВCJl IIКИ број објеката којн 

с ведоче о HacтaJIKY. развоју. rlpoUBaтy 11 стага .Щllј ll једне 

тргова'lко-занатске" нословно-стамбе не урба .,с ueJllllle 
113 Х IХ вска. Кроз урбшю-аРХ IIТСКТОНСКУ структуру пра

тимо, нс само СКОIIОМСКII IlРОСIlСРI1ТСТ, всћ 1, СОЦl,јаЛIIУ 11 
културну еВОЛУЦllју српског друштва. које се у "ратком 

врсме.,ском перllОДУ тра.lсфОРМI,ше од паТРl lјахаmюг 

10. Објекflil/ сfПIИСI,:е ЩЈ.ПlfПеКfliуре са gекораfПll6111НI еАе.~lенmllAј(/ неОКЈ/(lСIlЦIIЗЛ1 (l , 

ро,II ШlfПU3..ЩI. l/eopel/eCtll/ce, l/е06арока 1/ cel~ecllje 

ш 
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11. Прuмерu ».IIO{jeJme ар:штектуре« 

I13Л!еljу она снета,:а рата: 72а 11 208 

12, Старе ImРllшјске А.')'ће 1.'(/ 

реА.V/lстРУ//СЩШЛI фllСllfjll_\ 1lI у УУХУ 

»ЛIО{јеРl/е llpxuIOeKfflype f< 
трugесеЮIIХ ГО{јJ/lItl ХХ века: 

143(1/11 13 

13. Caspe.Mello 
аРХllтектура После 

ор)'101 светско! /IOтll 

)' lIесклаgу С(l /lcmopujCKII.II 
a .. 116I1jeHfflo,11 IIЩJ/lшје: 

/44-/48. /35- /39. /26- /28. 
/88-- / 9Q. /6/ " //7 
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рураЛIIО I' у грађанско еВРОI' IСКО друштво. Први објеКТII У 

насељу l-IастаЛloI су крајем друге 11 ПО'lетком треће neue
Hllje XIX века на траШЩIЮll аJIIЮМ гpaДl lТeљcKOM иску

ству, када се од l 'IРIlРУЧНI1Х матерИЈала , земље 11 дрвета, 
грале IIскљуЧIIIЮ БOlЩРУЧ l lе грађаВl1не карактеРI1СТИЧНОI' 

а рхитектонског IIЗ I'леД<l . Под УТlщајсм европског l-ращ. 

тсљског 1'lcKycTBa пренетог IIЗ крај ева 1'lреко Саве .1 ДУ
нава, у другој ПОЈЈОВШ\ll XIX века , за ГЮ'lIIње 11 ПОДllзање 

зграда од опеке са l>1аС l1ll1111М зидовима 11 С1'ltЛСКI' обра

ђеНIIМ фасада ма. У релаТI1 ВНО кратком временском јЮКу 

настаје неколико ТI1I10ва стамбеНII Х кућа, карактерll

СТИЧlmх само за обреllовачку '1аРШllју . Кроз ueo XIX век 
у чаршијll су l'pa ђelНl I, . СКЉУЧIIВО <:тамбе.Ю-IIOСЛОВНII 

објеlС"ПI , што јој је дало спеUИфllЧШI карактер хомогеног 

l'РадскOI' насеља, I lастаЈЮГ луж само једне уmще. дРУI'а 

УЛ1ща која ВОДII ка CaB~1 истовреме~ю је настала каЛ<1 1I 
чарuшја , <1111 1 је времеlЮМ пр"м ItЛ<l друге салрЖ<1Ј е - у 

њој је IIзграl}elЩ ЦрКВ<I, ШКОЈIСКlI КОМ llлекс 1I среска 

УПр<lВlШ З I-раД<1. f-bella ДУЖI1l-ta остала је I.ста од времена 

када је унета у }>СПI,. сак плацева « 1837. I 'ОДllве. па до сре

ДllНe ХХ века. ЧИЊСlllща HrJ се IIrJceљe, формирано lIа 

~, rr 
• 

/4. Саасавање 11 реВUfllаJlIlЗ(щuја старе 'Iщmmјске 

куliе (бр. /82) » ЧеСI/I / gO.11 Митр(/ MlljaUJl08u!i(/ « 

за библиотеку /рауа: а) OCI/osa Uрюе,lIJьа аре 

конзеР6аfllорске интервенције; Ь) ОСllова 

ПРllзеАlља После КОIIJерваторске IIIlfllервеllцuје: 

с) фасаgа 3fpage пре /970. lоо/ше; 

(/) фш.хща Зlраgе После КОll3ерватОРСКIIХ роуова 
(пројекат арх. З. }оковљевuli, 

рауовu uзвеgеllll /970- 74. /00.) 

ь 

раскршћу путева којн су ВОДIIJIII од Београда ка Ваљеву 

и Шаrщу, због геоморфОЈIOWКIIХ 11 х~шpo.rlOшк"х особе

Но(''1'\1 тcpe~Ja углавном развијало само јеДЕI ИМ правuем, 

помогла нам јела YТBpДl. MO ХРОНОЈЮWКlI развој Iшсеља 

чаршија. П РIШ ре l)'ла ШlOl1I1 ПЛаЈl У IЮСI'I елементе реда у 

Т1 роСТОр llaсеља - дотада СПОН'Га.ЈоЈI1 развој IIРСКlШУТ је 

ре['улаU~ЮIНIМ планом насеља тpaC~lpaњeM HOBIIX поду
жшI х и попреЧl-lИ Х УЛИШI . Нове улице намењене су стам

беНIIМ 1I комунаШIIIМ објеКТlIма L1 ТР I'ова'IКИМ ма газама, 

лок су 11OCJIOBHH простор 11 ТРI'она'IКО Зal-l аТСКII Ј10кали ~. 

лаље '-раl}eшt ~IСКЉУ'l IIВО у чаРШllјll 1-1<1 IЮНI'I М ре l)'ла ЦII

O IНlM ЛИIНlјама . ИСТОРl1јСКII ДО IЋ ђајl 1 са почетка ХХ ве

ка ловеШI су ло ПРltIJРСДllе С1·Ш ·IIa Цllје '1аРШ I.је од које се 

Вllше III1Је опоравltJш . 

П рви регула ЦlЮН11 пла н допр"нео јела се неке фУIIК

ЦlIJ e l'раДСКОI' центра ГРУПIIWУ у среДIIWТС <Iilpwllje, око 
зеJlе ~lе IlIlјаце-скнера , као што су: ОПШТl1На , пошта, бан

ка - ОБРСlювачка задруга 11 Хотел Cтoja l-l a Д НТОНОВllћа 

(ДаЈ I3ШЊII Uеlпрал). Љшашња УЛllца Кнеза Мнлоша са 

CBOJ IIM трговаЧКО-ПОСЛОВlIIIМ 11 yrOCТIIТCЉCKI1M садрЖil

јll ма , смеШ'ГСIНl М у објекте XIX века, представља једнtI -
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ПршtеРII сПаС{/8ањ{/ ревllllltIJllIЗ{Щllје 11 рестаурације 'fЩJl/lIlјСКl/Х k.)'Ла 11 фасаgа 

СЈАЊЕ ЗП'АДЕ ПРЕ J>ECТAYI'AI\ItJE ПРОЈЕКдТ РI;СТДУРДIЩШ ФЛСA.lЩ 

) - Ikl'ЏЩЮ 
I '1 ' ';: 

" -", ~. ~ ,~. ~ 

Ј 7а. ОСllова зrраgе. КI/еза МшtQша бр. 50 
(зrраgа fабарumа "П« са ива стmш 11 {јва ЛОКlIЛll, 

пре аgапm{Щllје) 

1' -

Ј 5. Хотел "Uенmрал«. Пјюјекаm ресmll)'ЈХЩIt)е gела 
фасаgе Зlраgе в/XlЛањем IIЗlлеgа кафаl/е Cmojal/o 
AllmouQ8l1lia IIЗ Х/Х ве/ш (щюјеКlIm арх. З. ЈаковљевllЛ, 

рауонu IIзвеgШIII mОКОА! l1ослеgње gel~el/llje ХХ века) 

Ј 6. РесmаУ/ХЩllја фасаgе зl/Xlgе бр. /06 
(Пјюјеll:аm арх. З. Јаков.ibеВ/IЛ, IIзвеgеllо/986. foglllle) 

1:1 ,1 t;Н, • = ,~ • • 
'Т~ t:1 • 

.0 г' 

• '1 ::i 

/ 7Ь. П/юјекаm реВllmаЛIlЗ{Щllје je.lJ1lOf крuла зlр{/gе са 

ypel)eIIJe.lt ЛQКШШ Il uреуређењеЛf mра{jlЩllOlIОЛllOf у 

са8релюIU cmall (flpojeKalll арх. З. Јm:овл,евufi , 

ювеgеllоЈ988. foglllle ) 
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ствену урбану агломерацију несумљивих амбијенталних 

вредности. На регулационим линијама улице Кнеза Ми

лоша изграђеноје укупно 216 објеката, од којихје 71 по
дигнут пре доношења регулационог плана, 126 је наста
ло у време његове реализације до 1941. године, док је 
преосталих 19 подигнуто после 1945. године, са циљем 
замене старих чаршијских кућа новим вишеспратним 

блоковима, који сведоче о новим друштвени м односима 

и политичком систему. По броју објеката насталих у 

XIX веку и њиховој очуваности , Главна улица 

представља пример историјске просторне целине 

несумњиве амбијенталне вредности са мноштвом ликов

них детаља . Чаршија се доживљава као аутентично 

градско средиште са специфичним архитектонским об-
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Примери исшоријских објекаша који 

су несшручним иншервенцијама 

gевасширани и на којима је 

неоиховно коюервашорски 

иншервенисаши у циљу 

ресшаурације ирвобиШНОl из[леgа 

1 8а, Ь. Зlраgа банке (бр. 124) 
некаваиllЫ1 »ОбреноваLtка заgруlа« 

и исша Зlраgа ире 

»моgернизацuје фасаgе« 

(фошоrрафuја из 1900. совине) 

19а, Ь. ИЗlлеg Зlраgе бр. 99 са 
реконсшруuсаном фасаgом у вуху 

»моgерн.uзма« U исша зlраgа ире 

аgаишације. У њој је крајем Х1Х 

века била кафана»Вук Караџић« 

(фОШОlрафија из 191 7. совине, 
збирка К. Кимерла) 

20а, Ь. Данашњи изlлеg Зlраgе 

» Срескос сува« -Начелсшва, 

uоgиlнуше сревином Х1Х века у 

улици Мила Манића бр. 14- 16. 
Исша Зlраgа на фОШОlрафији из 

1917. lовине (збирка К. Кимерла) 

лицима и урбаним садржајима, типичним за србијанске 

вароши XIX века , те је због тога треба заштитити и ре

витализовати. Зону заштите можемо одредити у грани

цама грађевинског реона из регулационог плана, а све 

објекте у том простору предвидети за ревитализацију и 

сачувати, првенствено конзерваторским методама ре

стаурације и реконструкције . Као први корак ка том 

циљу потребна је израда новог планског документа који 

ће анулирати досадашњи детаљни план по коме је чар

шију требало »интензивно изградити« новим више

спратним структурама. 

Овај прилог начињен је са циљем да укаже на значај 

и урбано-архитектонске, и просторно-амбијенталне 

вредности једне историјске целине из XIX века, која до 
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сада није адекваТIIО врешюваШI од cтpa l lC урбаll l l С1'<I 11 

СЛУжбе 3aLLITII1'C. О 'IСМУ СВСДОЧ II 11 Ч II ЊСlНща да чаРW llј<l 

још увск Нllје l'IРОI'лаWСllа КУЛТУРШIМ добром. 
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SUMMARY: Zoran lakovljevic 

KNEZA MILOSA SТREEТ IN OBRENOVAC, 
ТНЕ 19th CENTURY DOWNTOWN 

Kneza Miloi';a Strcct il1 Obrel1ovac comprises I \УО rows оГ 

gгоuпd- Поог and onc-stor'ey buildings along its enlire lengl11 
оГ 1300 mcters. Th is reJ ati veJy \ve ll-prescrved architecluraJ 
herilage with nUlllemus СОl1lmегс јаl апЈ arti san shops 
cOnl ributcs [о <111 оуега lЈ il11press ion of uпifoгm ambienlal 
space. Iур ј са l оГ [11е 191h сепшгу Serbian dо\vпtоwп areas. 

Оп (ће оссаs iоп оГ Ргјпсе Мј l о!'; ОЬгепо\' i с' s геШГl1 10 
[ ће SегЫап throne. Iћс srnal l lOwn of РаЈе! chan ged its паlпе 
(о ОЬгепоуас јп 1859. ЩЮl1 (ће request оГ ils l11unicipal 
аd1Пiпistгаliоп. Palez. а sett1 el1lerll iп Iће УаЈјеуо district. 
was first rпепtiоr1еd iп wriltcl1 dосumепts durir1 g t!le регјod 
ОГ АUSlгiап rtrle јп Serbia 1717- 1739. 

Тl1С statislical reporllor the Уаlјеуо distri ct [roт 1877 
гесогЈ ... Ilшl ОЬгепоvас has )юпс brick-bui1 t cdificc housil1g 
di slrict adl1li l1istratiol1. 100 toWl1 shops. 26 геs tаuгап!s апЈ 

опе 11lil1Cra1 watcr' well. « 
111 1900 ОЬге lюvас ј .'> <111 i mрогtШll СО1Пmегс i аl а l1Ј 

111<11Н1ГаСluгil1g centcr оГ the Роsаv iпа region witll Ј 22 ll1ет

ьсг ... оГ [ ће merchants' gtrild Ш1d 207 тетЬег.'> оГ arti san 
guilds. Belween Iће IWO world wars, ( 11е ссо rЮl11 iс recess ion 
affected <1 slagl1 <1li ol1 Ш1d declil1e il1 [ће bll il<lil1g projccls јп 
downtown ObrerlOv<lC. 

Тће ргеsеПI-d1lУ street network was sel Ьу lће regulat ion 
р111П ОГ 1889. ВеГоге that. [ћеге lшd Ьееп оп l у two streets -
Valjevska апЈ Crkvena - Шld [ 11гее roads. Тl1е regtl latiol1 рlап 
prov ided fOl' Ilew COll11llUllicatiol1 l iпеs - two 1 0 11 g ituditшl 

апd [оиг Iransverse Slreets јп l !Јс поrt !l раг! ОГ (l1е 10WП. 

Сl1 гоtю lоg iса ll у. ( 11е arcl1i tccture is l1larked Ьу Сош 

рсгјоЈ .'> оГ IUlлul tuоus hi storic cvcnls. world wars, soc ial 
changcs апd [ће f'irSI regu lation рlап . Thc fi rst регјod 

stretches ГГОI1l 1819 10 1889, Тће second регјod is {ће (јl11е 
ОГ [ћс il11р lСПlСlltа li О Il ОГ (ће first regu1al ion р l ап апЈ 1asls 
Сгот 1889 [о (ћс First World War. I п (ће (ћјгЈ регјod. 

bClwecn [ 11е two world wars, few houses were btli1 t апЈ 
1110stl y outside tl1e dowl1lO\vn агеа. Тће fourth регјоЈ соусг.'> 

thc ,јтс <lfter [ 11е Secolld World Wa.r whel1 IOwп-р1arшiпg 
projecls were <ldopted and large араГllllСПl hШlsеs and 
residential bIocks were erecled, 

I)owntown btr ildings weгe struClured ј п (ћгее COt1structiol1 
systcms: tirnberwork, brick-bui1t massivc wa1 1s and cOllcrete 
ske1eton. 

Тћеге аге [јус typical shapes of thcse hOllses: rectangtllar. 
square. obIong ••• L« and »U«. 
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Тl1е rect<lngular houses closc ,ће whole рlОI 10 Ihe slrect 
wi lll Iћејг wider side. 

Square Ul1Ј <11111051 squarc houses аге иышllу scrn idet<l~ 
ched :шd 10caled оп I ll е ЬогЈег belween (ће Iwo plots. 

ОЫопg l10uses ћауе е 10пgаtеd rectangular founda tioll s 
lurl1ed 10 (ће stl'eet а! rigllt angle; tl105e аге ргеdОlllilшпtl у 
ПlOdеstl1Оus il1g spaccs ofthe lowesl rank, 

The ,) L« shaped houses c10se (ће who1 e р10! IOward (ће 
slrect wi th Јl1е јг long part. whi1e the \ving is рагаl1е l 10 the 
neigl1borillg lюusе. frequently оГ (l1е sal11e sl1ape, 

»U« shaped Ьtri1diпgs аге 11юs t1 у larger houses СОIШl i пi llg 

boll1 residel11ial and СOlП ll1е гс i а1 sp:lces. 
Tllese dоwпtоwп l10uses feature [l1 гсе тodе l ... оГ internal 

огgапi zаtiОl1 . Тће first is (ће buj lding wjli1tl1e sl10p atld ( llе 

геsidеПliа l раГ! of two almosl idcl1tical ГOOIllS: ( llе Оl1е 

entel'ed direclly СОПlаi пs ( 11е i1eartl1 01' fireplacc UllЈ ј ,.. саl lеЈ 

»)hotlle«. Tl1i s 11l0Је l ј ,.. , урјса l Сог villages <1I1Ј its presencc 
il1 111e tоwп SI10WS that habitalion ctll ture јп tl1e 19t11 сеl1 tшу 

was simi lar јl1 towns :lI1d rtlra1 areas. 
Тће secol1d l1l00еl ћа.'> опе (о IWO "-ћ0Р8 апЈ lће residctltjal 

агеа witIl Ihree ог тоге rOO1118, usua ll y wil i1 two side ГООl1l 8 

апd (ће ») ћоте« апd cl1imneybreasl ГООI11 iп Ьеlwееп, Тће 

сhill1пеуЬгеаSI ГООI11 is l11ucl1 smalJ er than the ») 110 Ill е« апЈ 

111Os1 often there is Ul1 entry hall ог porch јп fГОП I of il . This 
modcl ј ,.. sil1li lar to ,ће residelllia1 агеа of village houses il1 
Iltс province оГ Srem. 

The third тodеl comprises residelllia1 roOlnS organized 
аroШld а cenlra1 ћаll, аl1Ј nOl ll1e ). home«. а.'> јп (ће preccding 
IWO 1l10dels. I пtеГlшl cOll1l11unicalioll ј .'> cil'cular, From Olle 
1'00111 10 :lПОlhег, Шld servi ce гоот .'> witl1 [ llе kitchell <lnd 
sel'v<tnts' quarters <Ire locatcd ј ll lће gardell раг! оГ (ће i10tISC, 
Tl1is Iлоdе l анаi пs Il1е l1igl1esllevel О Г bourgcois hаЫ lаti оп 

аl1Ј is exc lusive ly fоuпd јп itldividual aparttnelll houscs, 
Тl1е arcl1 ilecture ОГ Iћј" res jdential are<I has "сгу modesl 

stylislic f'ea tures, Timberwork l10uses have по ornal11e lllS 
аllЈ аге reprcsenlali ve ОГ (ће Balkan bui ld jng Iradilion. 0 11 
(ће olher side, I llеге аге СасаЈе.'> witl1 ргоГЈ1еЈ cornices апd 
arC!litrave bc1ts supportcd Ьу pi1aslcrs. Windows frequcnll y 
ћа ус jambs and cornices abovc Ihem. 

Toward ( l1 е епd of ( ће 19t11 аl1Ј iп ( ће Ьеgi lшillg оГ ( ll е 

20tl1 се пluгу decorative trealrnent ofthe СаС<lЈс is fou nd also 
iп limber-work houscs wherc <1 mass ivc brick wall is Ьиј ll 

11 е;;; ! {о (ће tilllbeг-woгk strcct facadc and dссопtlсd with 
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profi led cornices. jalllbs. pilasters. quadras апЈ tl1e likc. 
These buildings Ьеаг new architectural c lcments wal] atl ics 
апd semi-circu lar gabIcs ог ]tlcamcs јп огЈег 10 mask low 
lј l сЈ roofs. 

The cultural and historic va]ue of Kl1eza Milo!ia Streel and 
tl1e dоwпtоwп iп ОЬгеl10уас lies јп (ће пшпЬсг оГ btli1dings 
(ћа! sland as evidcncc оГ (ћс СlПсгgспсс. dcve lopmenl. 
Пошishi пg Шld stagnat ioll of а П1сгсhатll-Ш·li s аТ1. busiIlCSS
resident ial urban ent ity. Тће urban and architcctura] slructure 
testifies 110! опlу оГ еСОПОl11јс prosperity btl1 аl:ю of Iће 

social аl1Ј cullura] evo] utiol1 оГ (ћс Scrbial1 socicty (ћа l was 
tгапs Гоппеd froln tl1e patriarchal -rura l ј пlO bou rgeois 
ЕuroреШ1 soc iety within а усту shorl period. 

Ust оЈ IIIU.I"tratiOlIS: 

1. РШI оЈ Ље Ма;n Street.fгom (1 }Jo,~/c(//"(1 ftvm 1900 
2а. РШI оЈЉе Мо;и Slreel. pl/ologNlpl,ftvfII 1917 (collecr;ol1 
оЈ К. Кil1leгl) 

21Ј. Тltе М/Јl1е }Jarr oJll,e .Фиl;1I 2000 
З, Ашlr;{1I/ }Ј/аn о! Кос;nа Ктј;l1а јгоm 1789 11,;,1, setr/emems 

о! Во/је\'ас. Jakol'o, ZttbrefJe. M{tli Palez, Veliki Ра/е! 
4. Sitllш;оJt }Ј/аn ЈО/' IЈ,е regll/шiоn о.! OIJrello\'ac mllllе ;11 
1889 
5. Р/аll ој ,Ј,е .\'еlllеmеnl IIlilI, /Ј'е cl/lvl1ology оЈ rllt! IJlliI{lillg 
ojl/OlIses;IIJollrper;O(I.~: 1819- 1889. 1889- 1914, 1918-1941 
{/II{/ofter 1945 
6. Examples ој 11,е .1·IШ}Је.\· оЈ /I,е I/Оше.\· 

7. Оrg(ЈII;ZШ;ОIl }Ј/(lп оЈЉе 1i\lillg {1"(II'/er.~;1/ ,l/е Мај" Sf/-eel 
11OIISe,\' 
8. Trad;/iol/al Јшusе ЈГОIII/},е /Jalkalls. 186. 182. 67, /Ј8. 136 

атl 7 

9. Balk{1I/ /lOlIses !Jid(Jell ЈЈУ ,ће .l"IIb.~eqllelllly bll;!t .\·Iyl;.\·/, 

ЈасшЈе.~ 163- 165. 140аllll 148 
10. HOlIse.\· 11';111 elemelll!i ој Neo-ClШ'.I'iсiш,. ROJII{/mici.l'1II, 
Neo-Rеll{/;S.Шllсе. Neo-Baro{/l le ашЈ tlle Sece.\·sioll: 105. 

112. 43-45. cJlllrcII оЈ Ље Но/у Sp;ril, СOlllllУ {/{Јm;lIi.\·lrшiОIl. 

127. 159.87-89. 123 аllЈ 56 
11. 11Ij1l1ellces оЈ "IIIО(/ет« arcllileclll/'e Јrom Ьенуееn (ће 
1\110 IНЈrl(III'Ш'S: 72а (11/(1 208 
12. 0/(/ {JOII'II/(}\I'1/ JIOII.\"es \11;111 reCOII.\· lmt:1e(/ Јас{/{Је.l' ј" О'е 
Sp;I·;t оЈ fIIo{lem аrсJtilеС/JIге: 143а атЈ 1 Ј 3 
13. Comemporary arcћileclllre after II,e Secoml \УО/"/(Ј \Vш: 
144- 148. /35- 139. 126- 128. 188- 190 <UI<I117 
14. Ol'a//{/ol атl rе\l;щ!izаt;ОIl ој ,Ј,е llOlIse о.! М;lщ 

Mijailo\ljc јll or{la (о Ье IIЈе(llЈ)' 11'е 10111/1 I;Ьmгу. GrollшЈ
ј1001" рlОIl /ЈеЈО/'е а/l(/ after СОl/sеrvшiОll. F;rsl jloor pl{1II 
beJore ШI{I a.frer (llе С()lIsеrvшiОIl (рmјеСI IЈУ arc!Jilec1 Z. 
JakO\l/jev;L(, 1970) 
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15. HOlel .. Celllml«. ReJlOrar;OIl о.! а рап оf,ћеЈlIсшЈе ojrlle 
ОI'јС;lIаl bll;/{J;lIg о.! Sloj(lI/ AmoIlO\l;c's IШlеl (рmјес, !Ју 

lIn;J,ilect Z. J{jkO\lljeI1ic) 
16. Не.ногшјОIl оЈ /Ј,е Јасш/е оЈ г/'е ЈIOII.~е {l/ IIl1mЬеl' 106 
(pmjecl Ьу (т:lIi,ес, Z. Jako\'/jev;c) 

17а, 'Ј. ReI1jralizar;ol/ оЈ Оllе Ivillg ој ,Ј'е IЮllsе lI' IIIIIIIber 50. 
1\';111 retlesiglletl ~'/lOp Јрасе {III(I IЈ,е Iram(ОПllшiОIl оЈ Ље 

Ilщlit;ОI/(lI ;I/to а 1I10{Јет ј1ш (p lvjecl /ЈУ arc/litec/ Z. 
Jako\lljeI1ic) 
18а, Ь. Расшlе oJ IJ,e b{lIIk blf;I{!illg 1II /Ullllber 124,.formerfy 
II,е ОЬгеnО\'(/с Co-operaril1e (ЈI/{IIЮIl.~е before fIIo{lem;Wlioll. 
рIЮlOgrарl/е{Ј ;11 1900 
19(1. Ь. НОЩ'е {Jf III lm/JeI" 99.јОПIlеЈ" re.ЩlI/rаll1 ., Vuk Каrщ/Z;,(<< 

{JJ/lJ рlЮlоgmрl'ЈrОIll 1917 (collec/jol/ ој К. Кimer/) 
20а. Ь, ТIЈе ЈОПllеr CO/lllty Соиn HOlIse {/f 14- 16. Vojll(){le 
M ic;ca Slreet. ыl11� ;11 ,/,е Ј 850.~ ;11 /I,е ЈрЫI ој ROI/I{l1It;ci.\·1/I 

(Ј1Il/ рlЮlOgmрl,.from 1917 (collec,ioll ој К. Кimal) 




