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ЗГРАДА НАД ЈУГОЗАПАДНИМ БЕДЕМОМ  
БЕОГРАДСКОГ ГОРЊЕГ ГРАДА 

ВЕРА ПАВЛОВИЋ ЛОНЧАРСКИ, МАРИНА НЕШКОВИЋ

УДК 727.7(497.11)

Zграда над Југозападним бедемом Горњег града Бео- 
       градске тврђаве до данас није била предмет детаљни-
јих истраживања и проучавања. Један од разлога лежи 
у чињеници да је изграђена за потребе војске у време 
када су делови Тврђаве већ почели да губе војни значај, 
други у томе да је имала привремен карактер и трећи да 
њен стил градње није ни најмање одговарао устаљеној 
архитектури војних зграда.

Уколико су такви разлози разумљиви за постоје-
ћу зграду, разлози за незаинтересованост за грађевину 
подигнуту неку деценију раније на истом месту, нису 
сасвим јасни.

Обе зграде су повезане с функцијом српског Ђене-
ралштаба, односно Активном командом српске војске 
и њеним потоње установљеним посебним одељењима. 
Српска војска није имала стални генералштаб,1 иако је 
имала неколико генералштабних официра, све до 1876. 

године, када је донета уредба под називом Устројство 
Ђенералштаба2, према којој се Главни генералштаб 
састојао од Оперативног, Географског и Историјског 
одељења.

Ђенералштаб се по оснивању уселио у простори-
је некадашњег Пашиног конака, репрезентативне гра-
ђевине из шездесетих година 19. века.3 Густав Раш је 
1871. године грађевину описао као велику на два спра-
та у европском стилу по начину палате сазидану згра-
ду,4 а Феликс Каниц пише да главни украс платоа Горње 
пијаце чини некадашњи Пашин конак, на коме се вијори 
тробојница са 12 метара високим јарболом. Такође на-
води да се Генералштаб налази у десном крилу Конака. 
У левом крилу се тада налазила резиденција краља Ми-
лана.5 За Бугарског и Хајдуковића Пашин конак је дивна 
зграда са прекрасним и јединственим изгледом.6 У тек-
сту Илустровани вођа по Београду престоници Србије и 
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по околини, из 1908, пише на ивици која одваја Горњи од 
Доњег града налази се велика двокатна кућа звана Па-
шин конак у којој се сада налази Главни ђенералштаб.7 
Конак се налази и на бројним фотографијама и разглед-
ницама почев од најстаријих сачуваних, чији су ауто-
ри били Иван Громан 1867, Анастас Јовановић 1876. и 
Милан Јовановић 1895. године.8 Последње датирају из 
периода после бомбардовања Београда и Тврђаве окто-
бра 1915. године. Иако је Конак тада само делимично 
порушен,9 остало је забележено да је Пашин конак „по-
рушен у Првом светском рату“.10

Истовремено када и Пашин конак, у бомбардо-
вању је страдала и зграда над Југозападним бедемом 
Горњег града. О њеној изградњи, као и о тачној намени 
– немамо довољно релевантних података.

Према наводима из литературе, грађевина је по-
дигнута на самом ободу Горњег града, на заравњеном 
платоу који је образован у време великих радова на 
реконструкцији Тврђаве крајем XVII века, насипањем 
терена уз Југозападни бедем.11 На том платоу налази-
ли су се до средине XVIII века земљани грудобрани за 
тврђавску артиљерију, а затим до осамдесетих година 
XIX века зидане топарнице. Око 1884. године порушене 
су топарнице и кордон венац југозападног бедема и по-
сле нивелисања терена подигнута је зграда за потребе 
српског Ђенералштаба и тврђавског гарнизона.12

Доласком краља Милана Обреновића на чело об-
новљене Команде активне војске, 1898. године, Гене-
ралштаб је претрпео озбиљне промене, а након тога и 
престао да постоји. Оперативно одељење је припојено 
Команди активне војске, а Географско и Историјско 
Министарству војном.13 

Годину дана касније, на предлог министра војног, а у 
договору са Државним саветом, на основу чл. 1/2 Закона 
о устројству војске донето је Решење о разрезу пореза од 
шест одсто на све пореске главе, црквена и манастирска 
имања, акционарска предузећа и новчане заводе у циљу 
доправке постојећих и подизање нових грађевина за вој-
ску, штабове, болнице и штале за стоку14. Тим новцем 
су на згради Активне команде (Пашином конаку) извр-
шене оправке патоса, прозора, кречење и унутрашња 
оправка.15 Међу грађевинама подигнутим на основу тог 
решења не помиње се ниједна на простору Горњег града. 

Августа 1900. године донета је нова уредба о ге-
нералштабној струци. Истог месеца су Историјско и 
Географско одељење са својим архивама и имовином 
поново ушли у састав Главног генералштаба, који је по-
чео да ради 1. септембра 1900. године.16

Могуће је да је управо трансформација Генерал-
штаба условила изградњу новог здања за потребе ге-
нералштабних одељења у непосредној близини Главног 
генералштаба.

На разгледници Београдске тврђаве у издању Со-
ломона Коена из 1902. године још увек нема зграде над 
Југозападним бедемом. Свакако се мора узети у обзир 
да је снимак могао настати и раније, а разгледница мо-
гла бити штампана и знатно после тог времена. Али 
још једна разгледница Поглед на тврђаву – дводелна 
разгледница, из исте године, у издању Вилхелма Герка, 
снимљена из потпуно другог угла, јасно показује да на 
бедему над Краљ капијом нема никакве грађевине.17 

Први пут се зграда појављује на разгледници из-
датој поводом прославе стогодишњице Првог српског 
устанка. Све разгледнице из те серије имале су над фо-
тографијом натпис 1804 – Успомена на прославу стого-
дишњице – 1904, а испод потпис Београдска Тврђава и 
назив објекта који представља. На разгледници на којој 
се види спратна грађевина над Југозападним бедемом у 
првом плану, а Краљ капија у доњем левом углу, пише 
Капија и мост преко рова.18 Ни помена о томе шта је 
здање које чини њен главни мотив. Насупрот томе, на 
разгледници на којој се налази Пашин конак у потпису 
стоји Главни Ђенералштаб.19 

На основу наведених података може се закључити 
да је зграда над Југозападним бедемом подигнута после 
1902, а пре 1904. године. Ликовни извори који су нам 
доступни показују најчешће само две фасаде – бочну, 
северозападну фасаду, и југозападну, према реци Сави. 
Постоји само једна фотографија на којој се види део 
фасаде према југоистоку. Не знамо како је изгледала 
предња, главна фасада, она која је била окренута према 
Горњем граду и која је требало да буде и најрепрезен-
тативнија. Према постојећим изворима, зграда је имала 
све карактеристике јавних здања зиданих крајем 19. и 
почетком 20. века, која су својим строгим постулати-
ма у дефинисању симетричности, трочланој подели по 
хоризонтали и по вертикали, материјализацији и деко-
ративном склопу репрезентовала „историјску утемеље-
ност савремених државних установа“.20 

Зграда је имала приземље, уздигнуто на високој 
каменој сокли зиданом техником киклопских зидова и 
завршеној наглашеним полукружним венцем, и спрат. 

Била је заснована на разуђеној издуженој основи 
и завршена плитким сложеним кровом. Имала је нагла-
шене ризалите на подужним странама – широк централ-
ни ризалит на југозападној и два мања, симетрична, на 
североисточној страни према простору Горњег града, 
где се у средишњем увученом делу по свој прилици на-
лазио и главни улаз у објекат. Била је обликована све-
деним и једноставним стилским елементима, с карак-
теристичном поделом по вертикали, коју наглашавају 
рустично обрађени квадери на угловима, и наглашеним 
хоризонталним спратним и кровним венцем. Оквире 
прозора у приземљу чинили су квадери слични онима 
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Сл. 1. Београдска тврђава, план из 1915. године
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на угловима грађевине, док су на спрату били једно-
ставнији и мање изражени. Конструктивни склоп чини-
ли су масивни носећи зидови од опеке, која је уједно 
представљала и завршну обраду фасада. Габарит зграде 
приказан на аустријском плану тврђаве од 24. 11. 1915. 
године21 има три ризалита на североисточној страни, а 
на снимку из ваздуха из 1914. године виде се само два. 
Они су знатно јаче изражени од ризалита на супротној 
страни, док су, судећи по приказу на наведеном плану, 
сви ризалити били једнаки, те постоји могућност да га-
барит објекта у плану није веродостојно приказан. 

Зграда је, попут бројних тврђавских објеката, 
страдала у бомбардовању Београда октобра 1915. годи-
не.22 Размере оштећења видљиве су на фотографијама и 
разгледници издатој 1916. године.23 

Не знамо поуздано да ли су зграде Генералштаба 
уклонили Аустријанци или су оне срушене непосредно 

после рата. Могуће је да је потреба за хитним смешта-
јем војних институција које су убрзано прелазиле на 
мирнодопско дејствовање условила рушење објеката за 
које је било потребно више времена за санацију него за 
изградњу нових.

Треба имати у виду да је непосредно по потпи-
сивању примирја највиши орган командовања била 
Врховна команда српске војске, да је њено деловање 
престало даном демобилизације војске, 5. маја 1920, те 
да је од тада све функције Врховне команде преузео по-
ново успостављени Главни ђенералштаб. Као припрема 
за почетак рада Генералштаба, 10. априла 1920. донета 
је Уредба о Главном ђенералштабу и ђенералштаб-
ној струци. Ђенералштаб је био посебан орган Мини-
старства војног. Имао је четири одељења: Оперативно, 
Саобраћајно, Историјско и Обавештајно и Географски 
институт.24

Сл. 2. Београдска тврђава, авио-снимак из 1914. године
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Сигурно је да, упркос промењеним околностима, 
формирању државе у новим границама, знатно увећа-
ним потребама како за војним кадром тако и за објек-
тима за њихов смештај, бољег места за изградњу нових 
генералштабних здања није било од места на којем је 
Генералштаб стварао своју историју – од Горњег града 
Београдске тврђаве.

С обзиром на то да је требало хитно деловати, ре-
шено је да нове грађевине буду најједноставније и нај-
брже за градњу и због тога су подигнути бондручни, 
вероватно, привремени објекти.

По свему судећи, 1919. године25 отпочета је из-
градња двају објеката за потребе Генералштаба, једног 
на бастиону I Југозападног фронта, а другог на месту 

Сл. 3.
Зграда над Југозападним 
бедемом, разгледница из 
1904. године

Сл. 4.
Зграда над Југозападним 
бедемом, снимак из
1915. године
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некадашњег над Југозападним бедемом. Док је први 
био сасвим нов, други је изграђен на сачуваним оста-
цима старије грађевине. 

Обе зграде приказане су већ 1920. године на пла-
ну Београдске тврђаве који је израдио топограф Јосип 
Стрекал, а потписао начелник, ђенерал С. Бошковић.26 

У згради на бастиону I Југозападног фронта нала-
зио се Главни ђенералштаб, а у згради над Југозападним 
бедемом Историјско одељење.27 Историјско одељење 
било је задужено да рукује ратном архивом, прикупља 
и сређује грађу из ратова и припрема израду историје.28

Зграде су највероватније дело Јанка Шафарика, 
који је у то време био архитекта у Грађевинском одсеку 
Инжињерско-техничког одељења Министарства војног 
и морнарице, особа од поверења и знања, на служби у 
војсци од 1908. године, капетан I класе инжињерско- 
-техничке струке, носилац медаља за ревносно вршење 
службе, сребрне и златне медаље за храброст29 и Кара-
ђорђеве звезде30.

Опредељење да се насупрот традицији подигну 
зграде са обележјима националног стила може потицати 
колико од аутора, који је већ на згради коју је саградио 
за своје потребе на углу Крунске и Зорине улице 1912. 
године уз сецесијске употребио и елементе традицио-
налне архитектуре,31 толико и од званично прокламова-
ног става државе о потреби изградње јавних грађевина 
у националном стилу, што је значило или по угледу на 
архитектуру средњег века, односно српско-византијски 
стил, или на народну архитектуру.32

Сл. 5.
Зграда над 
Југозападним бедемом, 
разгледница из 1916. 
године

Зграда Историјског одељења Ђенералштаба није 
до данас у већој мери променила спољни изглед. Прво-
битну архитектуру можемо сагледати, као и у случају 
претходног објекта, на основу фотографија Тврђаве из 
прве половине XX века, на којима је забележен изглед 
зграде с југозападне стране. На новој грађевини доми-
нира спрат над еркерима решен у видном бондручном 
систему, с великим бројем прозорских отвора између 
дрвених стубова. Сложен кров, већег нагиба и избаче-
не стрехе, покривен равним „бибер“ црепом засечен је 
изнад централног ризалита формирајући у оквиру ју-
гозападне фасаде још једну, поткровну етажу. И овај 
део фасадног платна, подељен је и по хоризонтали и по 
вертикали елементима бондручне конструкције, између 
којих се налазе мањи, издужени, једнокрилни прозори. 

На североисточној страни зграда је имала израже-
но истурена бочна крила, док се улаз налазио у осовини 
увученог дела фасадног платна. У циљу наглашавања 
главног улаза, на спрату је изнад њега формиран плитки 
ризалит који се по висини настављао и изнад кровног 
венца и завршавао неком врстом фронтона – двоводним 
кровом управним на основну кровну раван. 

Зграда је заснована на високој каменој сокли зи-
даној техником киклопских зидова завршеној наглаше-
ним полукружним венцем. Масивни зидови приземља с 
малим бројем отвора чине моћни постамент за спратни 
део објекта, који иако већег габарита – истурен на ду-
боким еркерима – делује растерећујуће и транспарент-
но због великог броја прозорских отвора и уситњених 



53

ЗГРАДА НАД ЈУГОЗАПАДНИМ БЕДЕМОМ БЕОГРАДСКОГ ГОРЊЕГ ГРАДА 

зидних површина добијених истицањем вертикалних 
и хоризонталних дрвених елемената бондручне кон-
струкције. Поступно степеновање маса, ширењем габа-
рита зграде по вертикали доследно је спроведено и у 
обликовању крова с јако израженом стрехом. 

Материјализацијом фасада наглашена је каракте-
ристична архитектура објекта, инспирисана балканском 
градском архитектуром деветнаестог века, чему допри-
носи и контраст између тамне боје дрвета и кровног по-
кривача у односу на малтерисане, беле површине зидова. 

Зграде су својој сврси служиле мање од деценије. 
Године 1928. подигнута је нова репрезентативна зграда 
Генералштаба у Улици кнеза Милоша. Новински текст 
објављен у Политици33 тим поводом заслужује да буде 
цитиран у целости, с обзиром на то да потврђује тезу о 
привременом карактеру горњоградских објеката.

Јуче је Главни Генералштаб пресељен из Горњег 
Града у своју нову палату, у Милоша Великог улици до 
Министарства Војног. Стара зграда Генералштаба у 

Горњем граду, некадашњи пашин конак и Команда ак-
тивне војске разрушена је за време бомбардовања Бео-
града. По повратку са Солунског фронта подигнута 
је привремена зграда у оријенталном стилу и у њој је 
Генералштаб остао све до сада, док није довршена па-
лата у Кнез Милошевој улици, која представља једну 
од најлепших државних грађевина. Досадашња зграда 
Главног Генералштаба у Горњем Граду служиће за дру-
ге војничке потребе до септембра месеца идуће године, 
када ће цео Град узети Општина у своје руке. Тада ће 
она бити вероватно порушена да на њено место дођу 
вијугаве цветне алеје великог општинског парка.

Ово није прво помињање рушења војних објеката 
и преуређења Тврђаве у парк. Генерални план из 1923. 
године предложио је да и Горњи град буде део калемег-
данског парка, јер Тврђава више није имала посебан 
стратегијски значај. На плану рађеном на подлози која 
приказује постојеће стање Тврђаве и на којој су уцрта-
не и две зграде у западном делу Горњег града, црвеном 

Сл. 6. Београдска тврђава, план из 1920. године



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 54

ВЕРА ПАВЛОВИЋ ЛОНЧАРСКИ, МАРИНА НЕШКОВИЋ

бојом представљени су нови објекти. Њихов положај 
указује да су обе зграде предвиђене за рушење, будући 
да се нису уклапале у основну концепцију плана ни по 
положају, ни по архитектури, а посебно не по намени. 
Нове грађевине распоређене око централног мотива 
– споменика у самом средишту горњоградског платоа, 
биле су знатних размера, негирале су постојеће трасе 
утврђења и биле су предвиђене за историјски и етно-
графски музеј.

Током целе треће и четврте деценије XX века ја-
вљале су се идеје о потпуној измени карактера Тврђаве. 
Неке иницијативе су покретали грађани, незадовољни 
изгледом и статусом простора, а неке су биле израз воље 
државних или градских власти. Једну од таквих иници-
јатива потицала је Комисија за уређење Горњег града.34 
У њеном извештају од 8. марта 1926. године, зграде Ге-
нералштаба се уопште не помињу, већ се предлаже да 
се на платоу Горњег града подигне велики споменик-ма-
узолеум и две мање зграде које би биле маузолеји. Једна 
од пет скица, колико је предложено, предвиђа подизање 
маузолеума на углу платоа, управо над утоком Саве у 
Дунав, што значи да би зграда поред „Римског бунара“ 

била неминовно срушена. Исти извештај предвиђа за-
државање Војногеографског института и чак подизање 
зграде за Административну школу, по плановима ар-
хитекте Краснова, која би се налазила на симетричном 
испаду утврђења. Још једном треба подвући да су у то 

Сл. 7. Београдска тврђава, авио-снимак из 1924. године

Сл. 8. Зграда над Југозападним бедемом, снимак из 
тридесетих година XX века
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време зграде биле нове и да је разлог за њихово непо-
мињање вероватно тај што није планирано њихово за-
државање у будућности.

Подсетимо се да се 1928. године воде преговори 
између Министарства војног и Општине београдске 
о предаји целог Града општини на руковање35, упркос 
озбиљном противљењу војске да уступи Тврђаву и 
стратешки значајан брег изнад ушћа Саве у Дунав. По-
водом десетогодишњице пробоја Солунског фронта по-
ставља се на бастиону I Југозападног фронта споменик 
Весник победе и гради Савско шеталиште на простору 
на којем се налазио ров с контраескарпом југозападног 
тврђавског фронта.36

На свечаности одржаној том приликом на Београд-
ској тврђави председник Београдске општине Коста 
Кумануди је, предајући грађанима споменик и врт, апо-
строфирао славну историју Тврђаве, али је говор завр-
шио речима: Намера је Београдске општине да београд-
ски град остане само један историјски споменик, на чи-
јим је зидинама исписан дуги низ крвавих окршаја у ње-
говој прошлости, али који у садашњици има да послужи 
искључиво разонођењу и сањаријама мирних шетача.37

Идеју о чувању најлепшег историјског споменика 
заговара две године касније и Миливој Николајевић, 
генерал у пензији, истовремено критикујући запуште-
ност парка и изглед зграда Генералштаба и Историјског 
одељења пишући да су тако истакнуте да се морају 
видети, ма да је било много разлога сакрити их, да се 
те ругобе не виде.38

Године 1931. је уређен део платоа о чему у Бео-
градским општинским новинама пише: Благодарећи 
предусретљивости Министарства војске и морнари-
це, Општини је стављено на располагање око три хек-
тара, тј. половина Главног платоа Горњег града ради 
уређења и паркирања... Радови на уређењу и паркирању 
овог дела тврђаве отпочели су новембра прошле године, 
а већ 14. јуна шеталиште је било приступачно публи-
ци. Далеко од тога да се овим отварањем парка може 
сматрати да су радови на уређењу простора о коме је 
реч завршени – напротив, рекао бих, да све до сада учи-
њено представља само почетак и основу за даље главно 
уређење које ће ускоро следовати. Пре свега предстоји 
одстрањивање објеката који не одговарају самом ме-
сту предестинираном за историјско-културни центар 

Сл. 9. Павиљон I Војног музеја, снимак из 1937. године
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Југославије, који за сада руже целокупан изглед. Они 
могу бити уклоњени тек доцније, када за то буду ство-
рени услови. Рушењу постојећих зграда следоваће из-
градња рекао бих епохалног значаја, и место садашњих 
зградица заузеће положаје монументалне грађевине на-
ционалног карактера.39

Исте те године потпредседник Општине Милослав 
Стојадиновић пише један веома занимљив текст који од-
сликава намере градских власти: Пре него што је при-
ступљено систематској обради београдског Града ми 
смо писали да се приликом извођења паркова испод град-
ских бедема и на овима не сме ништа да поруши него 
се мора очувати по сваку цену постојеће стање старих 
зидина и грађевина. Ова је опомена била на свом месту 
када се има у виду рушење појединих делова Града и уна-
каживање његово подизањем грађевина накарадног обли-
ка... Архитектонски дâ се извести срећна комбинација 
старе тврђаве са новим потребама престонице у том 
делу. Ако је наша генерација неспособна за те послове 
нека ствар преостави новом нараштају који ће за то 
имати много више смисла и разумевања... Горњи град 
треба и мора да се претвори у нашу националну акро-
полу. Речено конкретним језиком овде треба подићи у 
органској повезаности велелепне зграде за све врсте му-
зеја: народни, етнографски, војни, градски, византоло-
шки... Цео плато Горњег града био би опасан монумен-
талним грађевинама са великим слободним двориштем 
у средини где би се могао поставити гроб Незнаног ју-
нака као и други национални споменици. Архитектонска 
обрада националне акрополе на овом класичном месту 

представља тежак задатак, који се ипак да решити 
путем великог међународног конкурса и са изричним за-
хтевом да грађевине морају бити у византиско-српском 
стилу. Модернизму овде нема места... Ми се залажемо 
за грађевине средњег века зато што су оне најлепше, нај-
оригиналније и најпривлачније за нас и за странце.40

Године 1933. у напису у Београдским општинским 
новинама41 предлаже се подизање краљевске палате у 
Горњем граду. Идеја о дворцу на том месту зачела се 
двадесетих година, па је и Комисији за уређење Гор-
њег града наложено да испита ту могућност, али је она 
тада одбачена са образложењем да би Горњи град био 
неподесан што није довољно простран и што не би ма-
узолеум био довољно приступачан. Како ни маузолеум, 
ни други објекти националног карактера нису подигну-
ти, идеја о краљевском двору на највеличанственијем 
месту у граду поново је постала актуелна. Изградњом 
двора уклонили би се сви објекти са платоа и извршило 
би се његово нивелисање.

Ни ова идеја није била дугог века. Уредбом од 18. 
априла 1934. године оснива се нови Војни музеј који ће 
се сместити у зграде Генералштаба у Горњем граду.42 
Објекти су били погодни јер су били у непосредној бли-
зини места где се од 1904. налазио Војни музеј, срушен у 
бомбардовању 1915. године. Музејски експонати који су 
сачувани пренети су у будимпештански Војни музеј, ода-
кле су касније враћени и припојени збирци насталој на 
основу одлуке Врховне команде из 1917. године о прику-
пљању предмета за будући Војни музеј. Зграде у које је 
требало да буде смештен Војни музеј претрпеле су тада 

Сл. 10. Павиљон I Војног музеја, главна фасада (графичка обрада: Оливера Милић)
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знатне преправке, а ентеријер је у потпуности измењен и 
прилагођен специфичној музејској поставци.43 

На основу фотографија зграде над Југозападним 
бедемом, насталих у време и непосредно по завршетку 
радова на реконструкцији, могу се пратити промене у 
њеном спољашњем изгледу. Упоредном анализом за-
кључује се да је том приликом уз североисточну фаса-
ду дозидана пространа тераса издигнута од терена до 
нивоа завршног венца камене сокле. Терасом поплоча-
ном каменом обухваћена су, готово у целој дужини, и 
бочна крила грађевине. У средишњем делу, у правцу 
главног улаза у зграду, изведено је широко степениште, 
док је на бочним зидовима терасе поновљен начин зи-
дања примењен на постојећој каменој сокли, чиме је 
постигнуто јединство постојећег корпуса грађевине и 
новодозиданог дела. Овај податак потврђен је и прили-
ком каснијих радова на реконструкцији објекта, када су 
откривени и остаци мањег степеништа испред главног 
улаза, којим је у ранијем периоду савладавана висинска 
разлика између терена и издигнутог приземља. У забат 
над главним улазом, на месту некадашњих прозора, по-
стављен је југословенски грб израђен у бронзи. Испод 
грба налазио се натпис Војни музеј I. Грб је означавао 

да је реч о државној грађевини, али и да су се у њој на-
лазиле и династичке реликвије, посебно оне посвећене 
успомени на убијеног краља Александра.44 Реконструк-
ција зграде била је завршена марта 1937. године. У њу 
су смештена два одељења Музеја: Одељење блажено-
почившег витешког краља Александра I Ујединитеља и 
Одељење светског рата 1914–1918. године.45

Музеј је свечано отворен 20. априла 1937. године. 
Само пола године касније установљено је да су зграде у 
техничком погледу неподесне за смештај музеја и тра-
жено је да се изгради нова. Упркос напорима, доброј 
вољи, предлозима угледних архитеката или ставовима 
комисија које је формирао командант Београда, Војни 
музеј је остао у згради над Југозападним бедемом.

У бомбардовању 6. априла 1941. године зграда је 
била оштећена, а музеј опљачкан. На основу извештаја не-
мачких окупационих власти види се да је Војни музеј већ 
крајем истог месеца стављен под заштиту управника вој-
них музеја, да би 10. јула поново био отворен за јавност.46 

Почетком 1944. зграда бр. 2 Војног музеја (она над 
бедемом) морала је бити испражњена и у њу је смеште-
на болница за немачке војнике реконвалесценте. По-
сле савезничког бомбардовања 16. и 17. априла 1944. 

Сл. 11. Зграда Завода за заштиту споменика културе града Београда, снимак из 1973. године
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године, када је дошло до поновног оштећења зграда, 
музеј је затворен и више није отваран.47

После ослобођења Београда, децембра 1944. одлу-
чено је да се музејске зграде обнове и у њих врате експо-
нати. До средине 1945, од свих предвиђених радова за 
обнову зграда Војног музеја само је извршено претреса-
ње и препокривање крова на обе зграде.48 У другој згради 

Музеја је крајем 1946. године изложен материјал који се од-
носио на историју народа Југославије. Знатно увећан мате-
ријал којим је Војни музеј располагао превазилазио је сме-
штајне могућности, па и оне добијене адаптацијом 1952. 
године. Стога је 1956. одлучено да се Војни музеј пресели у 
адекватан објекат. Најпогоднијом се показала зграда Војно-
географског института у непосредној близини, на бастиону 

Сл. 12. Упоредни приказ југозападне фасаде првобитне и данашње зграде
(aутор реконструкције: арх. Марина Нешковић; графичка обрада: Оливера Милић)
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I Југоисточног фронта Београдске тврђаве, која је преуре-
ђена и у коју се Музеј уселио 1961. године.

У напуштену зграду над Југозападним бедемом 
Завод за заштиту споменика културе уселио се 1961. го-
дине. Друга зграда (или како се у документу види: Пави-
љон I Војног музеја ЈНА) била је у веома лошем стању и 
срушена је на основу одлуке комисије.

Примопредаја је извршена 19. децембра 1961. изме-
ђу Војног музеја и комисије Војне поште 2130, с једне 
стране, и Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, са друге, на основу споразума између држав-
ног секретара за послове народне одбране и председни-
ка НО Београда. Објекат је додељен Заводу на привре-
мену употребу, с тим што је дозвољено да се изврше 

Сл. 13.
Упоредни приказ 
северозападне фасаде 
првобитне и данашње зграде
(aутор реконструкције:
арх. Марина Нешковић; 
графичка обрада:
Оливера Милић)
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неопходне преправке. Накнадним актом од 19. децембра 
1962. године зграда је предата Заводу на трајно коришће-
ње без накнаде.49

Најстарији планови објекта потичу из 1961. године 
и урађени су као део елабората којим је документовано 
стање зграде у процесу исељења Војног музеја и преда-
вања на коришћење Заводу за заштиту споменика кул-
туре града Београда. Елаборат садржи комплетну тех-
ничку документацију: основу подрума, приземља, спра-
та, поткровља и кровне конструкције, попречни пресек 
и све четири фасаде. У записнику који је саставни део 
овог елабората дат је кратак опис стања зграде и свих 
појединачних просторија. Уговором који је склопљен 
између Завода за заштиту споменика културе и Држав-
ног секретаријата за послове народне одбране ФНРЈ, 
који је у то време управљао зградом, условљено је да 
Завод не може вршити никакве адаптације без њихове 
сагласности, која се може дати само на основу увида у 
ревидиран пројекат адаптације.50

На основу описа постојећег стања и техничког описа 
предвиђених радова на адаптацији сагледава се обим тих 
првих интервенција, рађених за потребе нове намене. На 
згради су извршени радови на замени кровног покрива-
ча, замени прозора и врата, као и радови на реконструк-
цији унутрашњег простора, зазиђивањем постојећих или 
отварањем нових отвора. У приземљу, централни део 
улазног хола са два симетрична степеништа и великом 
салом, као и одговарајући део хола на спрату – нису пре-
трпели веће измене. Реконструкцијом су обухваћена боч-
на крила, како у приземљу тако и на спрату, ради форми-
рања више мањих просторија погодних за канцеларијске 

Сл. 14. Делови првобитне грађевине откривени 
приликом рестаурације фасаде 1996. године

Сл. 15.
Детаљ бондручне 
конструкције
(графичка обрада: 
Оливера Милић)
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просторе. С тим у вези и фасаде су претрпеле одређене 
измене, пошто је новоформираним просторијама било 
неопходно обезбедити одговарајуће дневно осветљење. 
Имајући у виду конструктивни склоп, пре свега спратног 
дела, ове интервенције су извршене пробијањем нових 
прозорских отвора у пољима са испуном између дрвених 
стубова бондручне конструкције.51 

За нешто више од пет деценија, колико се Завод за 
заштиту споменика града Београда налази у овој згра-
ди, на њој су у три наврата извођени сложени и обимни 
радови. Прва велика реконструкција изведена је сре-
дином осамдесетих година, друга 1996–1998. и трећа 
2006–2007. године. Мање преправке у приземљу, на 
спрату и у поткровљу извођене су и у првих двадесет 
година, што се види из планова постојећег стања, који 
су урађени у оквиру пројекта адаптације из 1983. го-
дине.52 У приземљу је реконструисан санитарни чвор, 
који се налази у северном бочном крилу на североза-
падној страни, десно од главног улаза, а велике просто-
рије у оба бочна крила преградњама су подељене ради 
добијања већег броја засебних канцеларија за смештај 

одговарајућих служби – архиве, рачуноводства и доку-
ментације. Део ходника у који се улазило кроз бочни 
северни улаз преграђен је чиме је добијена још једна за-
себна просторија. Сличне интервенције извршене су и 
на спрату, а адаптацијом поткровља добијене су још две 
просторије. Веза између спрата и поткровља остварена 
је једнокраким дрвеним степеништем које се налазило 
у ходнику северног крила. Све ове преправке вршене су 
унутар габарита, без видних измена у спољном изгледу. 
Једино је изградња новог степеништа у склопу терасе 
десно од главног улаза, за силазак у подрум, условила 
отварање нових врата у североисточном фасадном зиду 
северног бочног крила. Отвор за улазак у подрум, који 
се налазио у оквиру камене сокле на северној фасади, 
уз бочна врата за улаз у приземље, тада је зазидан.

Проблем недостатка простора, првенствено за 
смештај и чување документације коју је Завод прику-
пљао и израђивао током две деценије рада, иницирао је 
разматрање могућности проширења корисног простора 
и реконструкције постојећег. Том приликом морали су 
се узети у обзир сви ограничавајући фактори који су пр-
венствено произилазили из положаја зграде на најисту-
ренијем делу горњоградског платоа, али и из чињенице 
да је Београдска тврђава у то време већ била проглаше-
на за споменик културе, због чега никакве промене га-
барита и волумена нису биле могуће. Зато је одлучено 
да се повећање корисног простора добије формирањем 
подрума испод већег дела приземља и адаптацијом чи-
тавог таванског простора.

Подрум је у то време захватао само један мали део 
габарита, површине око 20 м2. Проширен је уклањањем 
земље између темељних зидова испод оба бочна крила 
и велике сале у централном делу приземља. Како се ис-
поставило да је зграда фундирана на великој дубини од 
преко три метра, није било потребно вршити подзиђи-
вање темеља. Откривени темељни зидови зидани су ло-
мљеним притесаним каменом неправилног слога, с јед-
ним изравнавајућим слојем на приближно пола висине, 
који је изведен од четири реда опеке старог формата.

Непосредно испод пода приземља откривено је и 
темељно проширење, тако да је посредно, на основу 
дебљине зидова приземља и уз претпоставку да исто 
проширење постоји и са спољне стране, добијен пода-
так о дебљини темељних зидова.53 Санација подрума 
изведена је новом армиранобетонском конструкцијом 
уз унутрашња лица постојећих темеља.54 Овом интер-
венцијом добијене су четири просторије различите ве-
личине, укупне површине од 175 м2. У њима је смештен 
депо документације, фото-лабораторија и копирница. 

Вертикална комуникација између подрума и при-
земља остварена је са два нова степеништа. Једно је 
изведено као интерно кружно дрвено степениште у 

Сл. 16. Аутентични улаз у зграду из 1919. године 
откривен у току радова на реконструкцији подрума 
2006. године
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по две на северној, јужној и источној страни. Оне су 
искоришћене и за постављање вертикалних прозора ко-
јима је осветљен унутрашњи новоформирани простор. 
За додатно осветљење коришћени су кровни лежећи 
прозори. Овим кровним „баџама“ извршена је једина 
промена волумена објекта, која је са становишта услова 
заштите била прихватљива, с обзиром на то да су такви 
елементи постојали на крову и пре ових промена, исти-
на мањих димензија.

Преградни зидови изведени су од дрвене конструк-
ције са испуном од термоизолационих материјала и 
облогом од гипсаних плоча. На исти начин преграђен 
је по обиму користан простор од остатка таванског, који 
због мале висине није могао бити искоришћен.55 

Адаптацијом је добијен користан простор укупне 
површине око 240 м2, редуковане око 180 м2. У централ-
ном делу зграде изведено је ново једнокрако дрвено 
степениште за везу спрата и поткровља. Зналачким по-
стављањем уз подужни зид између хола и радних про-
сторија, у потпуности је сачуван ентеријер пространог 
хола. У поткровљу је овакав положај степеништа омо-
гућио изузетно функционалну организацију комуника-
ција и корисног простора. Уз степениште је формиран 

северном крилу, за везу два простора документационог 
центра – једног у приземљу и другог у подруму. Друго, 
армиранобетонско двокрако степениште, повезивало је 
хол у приземљу са фото-лабораторијом, копирницом и 
документацијом. Пројектовано је уз спољни јужни зид 
зграде с подестом на коти терена, тако да је добијена 
могућност за отварање још једног, бочног улаза у згра-
ду, с јужне стране. Улаз је формиран на месту прозор-
ског отвора, у истој ширини, пробијањем парапета и 
зазиђивањем горњег дела прозора. Осветљење подрума 
решено је пробијањем нових прозорских отвора у окви-
ру камене сокле. Прозори су изведени у осовини са по-
стојећим прозорима приземља, са бетонским оквиром и 
бетонском соклом за спречавање продора воде.

Над габаритом спрата, увучен од равни фасад-
них зидова минимално, колико су дозвољавале висине 
кровних равни (у просеку од 1,80 м до 3,80 м), адап-
тацијом тавана је добијен максимално искоришћен 
простор, уз задржавање оригиналне кровне конструк-
ције где год је то било могуће и превезивањем новим 
дрвеним носећим елементима на местима где је било 
неопходно добити одговарајуће висине. У ту сврху фор-
миране су и широке кровне „баџе“ различите висине, 

Сл. 17.
Зграда Завода за 
заштиту споменика 
културе града Београда,
основа подрума
(графичка обрада: 
Оливера Милић)
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Сл. 19.
Зграда Завода за 
заштиту споменика 
културе града Београда,
основа спрата
(графичка обрада: 
Оливера Милић)

Сл. 18.
Зграда Завода за 
заштиту споменика 
културе града Београда,
основа приземља
(графичка обрада: 
Оливера Милић)
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узан ходник као веза између три веће просторије – на 
западној, јужној и источној страни. У бочном, западном 
делу ходник је завршен проширењем као претпросто-
ром за улаз у нови санитарни блок.56

Пројекат који је урађен 1996. године имао је циљ 
да реши првенствено проблем изузетно лошег грејања, 
посебно изражен у просторијама на спрату, где је због 
великог броја прозора и мале дебљине зидова, грејање 
било незадовољавајуће. У складу са одговарајућим про-
писима термичке заштите предвиђено је постављање 
термоизолације са спољне стране. Због очувања аутен-
тичног изгледа, термоизолација није могла да буде по-
стављена континуално преко свих површина зидова већ 
само између елемената дрвене бондручне конструкције. 
Из тог разлога на све дрвене фасадне елементе морале 
би да се додају дрвене талпе које би их довеле у исту 
раван са осталим површинама фасадних зидова. Такво 
решење имало је знатне недостатке, како са становишта 
техничке заштите тако и са становишта очувања изворне 
архитектуре карактеристичне управо по примени видног 
бондручног система у обликовању фасада.

Због тога је урађена друга варијанта пројекта пре-
ма којој су и изведени радови. Термоизолација је поста-
вљена у континуитету преко свих унутрашњих површи-
на спољних зидова. Овакво решење, иако неуобичајено 
са становишта термичке заштите, у потпуности је за-
довољавало услов очувања постојећег конструктивног 
склопа и архитектонског обликовања.57 На тај начин су 
интервенције на фасадама сведене на конзерваторско- 
-рестаураторске радове. Они су подразумевали ком-
плетно обијање малтера и поновно малтерисање и бо-
јење зидова, као и санацију дрвених стубаца и греда.58

Приликом извођења радова на фасади, откривени 
су на зидовима приземља остаци угаоних декоративних 
квадера рађених у малтеру. То је несумњиво потврдило 
претпоставку да је зграда подигнута на остацима ста-
рије грађевине. До тада се сматрало да само подрумска 
просторија у источном углу, затечена у време усеље-
ња Завода у ову зграду, припада старијој грађевини.59 
Ово мишљење се заснивало на изгледу камене сокле 
идентичне на обе грађевине и на карактеристикама 
конструкције таванице изнад подрума, коју чине плит-
ки сегментни сводови од опеке са челичним носачима, 
која није у сагласности с конструкцијом примењеном 
на осталим деловима објекта. На основу стања после 
обијања малтера, могло се закључити да спољни зидо-
ви приземља у целости припадају старијој грађевини. 
Поред трагова малтерне декорације на угловима, на то 
су указивали и начин зидања, врста и димензије угра-
ђене опеке, дебљина зидова приземља, као и њихова 
висина, која се могла пратити све до нивоа спрата, иза 
лажне конструкције еркера.

Следеће веће интервенције изведене су у 2006. и 
2007. године.60 Пројектна документација састојала се из 
два дела: пројекта проширења подрума и пројекта ин-
сталација грејања и хлађења. Већ изражени недостатак 
простора, решен адаптацијом изведеном у току осам-
десетих, поново се јавио као акутни проблем смештаја 
знатно увећане документације, првенствено планотеке. 
Пројектом је предвиђено даље проширење подрума на 
део испод простране терасе испред зграде. Разматра-
но је и проширење испод централног улазног хола, али 
се од тога одустало због сложености самог извођења, 
које би изискивало подупирање дрвеног степеништа и 
највероватније рушења темељних зидова већег обима. 
Проширењем подрума испод терасе, добијен је велики 
јединствен простор укупне површине од око 70 м2. Про-
бијањем двају отвора за врата остварена је веза новофор-
миране просторије са оба подрумска бочна крила. Кон-
струкција је изведена на исти начин као приликом прет-
ходне реконструкције, армиранобетонским зидовима уз 
постојеће темеље и новом АБ плочом, на коти терасе. У 
оквиру камене сокле терасе, са обе стране централног 
степеништа, пробијена су два прозорска отвора. Прили-
ком ових радова откривен је и доњи део североисточне 
фасаде – камена сокла која је припадала првобитном зда-
њу. Очувана читавом површином зида, остала је видна 
у ентеријеру, чиме је извршено презентовање првобитне 
фазе изградње пре формирања спољне терасе. 

Инсталације грејања и хлађења изведене су као 
централни систем с једном већом спољном јединицом 
– чилером, смештеном недалеко од зграде, и унутра-
шњим јединицама у свакој просторији. Положај зграде 
и вредност њене архитектуре искључивали су могућ-
ност постављања спољних јединица на њене фасаде. 
С друге стране, због величине простора који је треба-
ло третирати, спољна јединица добијена прорачунима 
имала је знатне димензије и у габариту и у волумену. 
Било је неопходно наћи такву локацију за њено поста-
вљање која би задовољила и техничке услове и услове 
које је диктирао заштићени простор Тврђаве. За спољну 
јединицу изабрано је место у непосредној близини згра-
де у оквиру зелене површине, где је постојећа конфигу-
рација терена омогућавала њено уклапање у шкарпу и 
додатно маскирање новим одговарајућим растињем.

Сложени захвати, предузимани у више наврата на 
згради у којој се налази Завод за заштиту споменика култу-
ре града Београда, били су у функцији обезбеђења потреб-
ног простора у складу са захтевима које су диктирале спе-
цифична делатност и организација рада службе за истра-
живање и заштиту споменика културе. Све интервенције 
изведене су према одговарајућим захтевима који су прои-
зилазили из споменичких вредности, како саме грађевине 
тако и простора Београдске тврђаве на којој се налази.
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Вековна историја настанка и развоја утврђења и 
насеља на простору Београдске тврђаве обележена је 
сталним разарањима и обновама, због чега је и сте-
пен очуваности материјалних остатака претходних 
епоха различит. Поред утврђења и објеката грађених 
у њиховом склопу за потребе одбране, наоружања или 
смештаја војске, мали је број грађевина, сачуваних до 
данас, које нису биле у функцији утврђења или имале 
војну намену. Једна од ретких је зграда над Југозапад-
ним бедемом Горњег града. Подигнута за потребе Исто-
ријског одељења Генералштаба на остацима старије 
грађевине, ова је зграда у дугом процесу постепеног 
гашења војне функције Тврђаве од свог настанка била 
одређена да буде кратког века. Историјска збивања у ко-
јима су се смењивале мирне и ратне године, друштвени 
и културни живот престонице били подложни сталним 
променама, опредељеност истовремено за модерни-
зацију и европеизацију и за повратак средњем веку и 
националном бићу – доприносили су да ова грађевина, 

окарактерисана као неодговарајућа, у нескладу са иде-
јама о будућем изгледу простора на којем се налази, 
буде у свим плановима и предлозима уређења Тврђаве 
одређивана за рушење. Упркос томе, и поред вишестру-
ких санација, адаптација и реконструкција, опстала је 
до данас – поставши с временом препознатљив, готово 
незаменљив мотив у силуети Београдске тврђаве. 
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Summary: VERA PAVLOVIĆ LONČARSKI
MARINA NEŠKOVIĆ

THE BUILDING ABOVE THE SOUTHWEST RAMPART OF BELGRADE’S UPPER TOWN

The building rising above the Southwest Rampart of the Upper Town of Belgrade’s Fortress was constructed for the 
General Staff of the Serbian Army after 1902 and before 1904. It had all the characteristics of the public architecture of the late 
19th and early 20th century whose strict principles epitomised the ‘historical legitimacy of contemporary state institutions’.

Like many other structures within the fortress walls, it sustained damage during the bombardment of Belgrade in 
October 1915. After the First World War and the creation of a considerably larger state, there arose an urgent need for ac-
commodating its growing military personnel. It was decided to build a new General Staff headquarters on the same site 
where the General Staff had been creating its history – in the Upper Town of the Belgrade Fortress. Given the urgency, the 
construction process had to be simple and fast. The two new buildings, erected on Bastion I of the Southwest Front, and on 
the surviving remains of an earlier building above the Southwest Rampart respectively, were intended as temporary timber-
frame structures.

They were probably designed by the architect Janko Šafarik of the Construction Section of the Engineering Depart-
ment of the Army and Navy Ministry, in the style of 19th-century Balkan urban architecture. Their most prominent feature 
is a jettied upper storey with fully exposed timber-framing and a large number of window openings between wooden posts.

After the General Staff moved to a new headquarters in Kneza Miloša Street, the buildings in the Upper Town were 
adapted to house the Military Museum, which stayed there until 1956, when it moved to the former premises of the Military 
Geographical Institute in the immediate vicinity.

In 1961 the vacated building above the Southwest Rampart became a home to the Cultural Heritage Preservation Institute 
of the City of Belgrade, while the other building, being in a poor state of repair, was pulled down. For a little more than five 
decades since the Institute moved to this building, it has undergone several complex and extensive repairs and restorations.

Although originally built as a temporary structure, assessed as unsuitable and scheduled for demolition, the building 
has survived till this day, becoming a recognisable landmark of Belgrade’s cityscape.
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