




Ботаничка башта „Јевремовац“, између Таковске улице и Булевара 
деспота Стефана у Београду, својим називом не призива име 
научника, великог српског ботаничара – Јосифа Панчића, који је 
најзаслужнији за њено подизање. Историјске околности утицале су на 
то да она и данас носи име Јеврема Обреновића, рођеног брата кнеза 
Милоша, захваљујући чињеници да је падина на којој је башта некада 
била део његовог имања.

Јосиф Панчић, дечак из сиромашне породице из села Угрини у 
данашњој Хрватској, а тадашњем Аустријском царству, успео је 
да у Пешти 1842. године заврши Медицински факултет с тезом 
Taxilogia botanica. У Србију се преселио 1846, да би 1853. године 
постао професор природних наука на београдском Лицеју. Предавао 
је више предмета – ботанику, зоологију, минералогију, геологију и 
агрономију. Ботаника је ипак читавог живота остала његова највећа 

3

Ботаничка башта „Јевремовац“ у Београду
Таковска 43

Културно добро

Ботаничка башта, 1904. година
Botanical Garden, 1904
Ботаничка башта, 1904. година
Botanical Garden, 1904



страст. Дубоко посвећен природи, пажљиво је проучавао флору и 
фауну српских земаља и читавог Балканског полуострва и иза себе 
оставио огромну научну грађу. Открио је више нових врста биљака, 
међу којима је и чувена оморика која по њему носи име Панчићева. 
Умро је у Београду 1888. године. Његов гроб се налази у маузолеју 
на највишем врху Копаоника, који је такође добио име по њему – 
Панчићев врх.

Када је Јосиф Панчић дошао у Србију, београдски Лицеј – прва виша 
школа у Србији, већ неколико година радио је у Конаку кнегиње 
Љубице. Овде је, по установљеној професури, у једном делу дворишта 
а све у циљу унапређења едукативно-педагошког рада, Јосиф Панчић 
направио башту, која би се данас могла сматрати првом ботаничком 
збирком у Србији. Међутим, формирањем Велике школе и њеним 
пресељењем у Капетан Мишино здање 1863. године – места за 
збирку више није било. 

Иницијативу за изградњу прве ботаничке баште у Београду 
Панчић је покренуо још 1862. године. Ипак, башта је основана тек 
1874. године, одлуком Министарства просвете Кнежевине Србије. 
Исте године у Фиренци је одржан међународни конгрес европских 
ботаничара као и интернационална изложба цвећа, а делегат Србије 
био је Јосиф Панчић. Следећих неколико година, он је обишао више 

европских градова где се упознао с начином подизања, уређења и 
одржавања ботаничких башти. Године 1882. посетио је и Беч, где се 
информисао о техници загревања стаклара, набавци, неговању и 
подизању егзота. 

Тражено земљиште за потребе Ботаничке баште, поред обале 
Дунава на Дорћолу, Велика школа је добила тек 1885. године. Ово 
се међутим није показало као адекватно решење због ризика од 
плављења реке. Након две велике поплаве, које су у великој мери 
уништиле биљни фонд, Панчић је кренуо у потрагу за сигурнијом 
локацијом. Нажалост, умро је 1888. године не дочекавши њено ново 
отварање.

Наредне године, краљ Милан Обреновић је за потребе подизања 
Ботаничке баште поклонио Великој школи своје имање на Палилули. 
О краљевом поштовању рада и компетенција Јосифа Панчића, 
говори и чињеница да је по оснивању Српске краљевске академије 
1886. године (од које је касније настала Српска академија наука и 
уметности), именовао Јосифа Панчића за једног од четири члана 
Одељења природних наука и истовремено га поставио за првог 
председника Академије. Краљ је одао почаст његовом раду 
поклонивши Великој школи своје имање наслеђено од деде Господара 
Јеврема Обреновића, великог поборника народне просвете. Једини 
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услов је био да се башта назове по његовом деди – Јевремовац.
Рад у Ботаничкој башти „Јевремовац“ отпочет је 1890, под управом 

професора ботанике Стевана Т. Јакшића, нивелацијом терена и 
засађивањем биља. Ради чувања нежнијег биља, 1892. године 
из Дрездена је у деловима донета и склопљена на данашњем 
месту велика стаклена башта. Она се састоји од два крила спојена 
централном куполом и садржи три одељења – за сукуленте, 
суптропско и тропско биље. На северном и јужном крају крила 
налазе се зидане партије скромне декорације. Строга симетрија и 
архитектонски елементи попут сведених пиластера и забата над 
надвратником сведоче о академским узорима. Међутим, кроз 
распоред и облик прозора првог спрата провејава дух романтизма. 
С друге стране, крила су заједно с централним делом у потпуности 
изграђена од модерних материјала – стакла и гвожђа, што је у вези и 
с функцијом самог стакленика. Управо ови материјали омогућили су 
богату примену сецесијских декоративних елемената који откривају 
нову тенденцију у европској архитектури с краја 19. века.

Стаклена башта покрива простор од око 500 м2. У време када је 

грађена представљала је једну од највећих и најлепших стаклених 
башта у овом делу Европе. Купљена је од фирме „Мозентин“ из 
Дрездена и данас је украс институције у којој се налази. 

У почетку је Ботаничка башта била ограђена дрвеном тарабом. 
Управна зграда подигнута је 1908. године, систем водене мреже 
изграђен је у периоду 1892–1896, а наставна зграда, зидана ограда 
и мала стаклара тридесетих година 20. века. 

Башта „Јевремовац“ је прва и до сада једина ботаничка башта у 
Србији. Данас се простире на површини од око пет хектара и обухвата, 
поред отворених површина, стаклену башту и просторије Института за 
ботанику – управну зграду, ледару, хербар, библиотеку, слушаоницу, 
лабораторије. Представља наставну јединицу Биолошког факултета 
Универзитета у Београду и у њој се налази центар ботаничких 
дисциплина у Србији. Због специфичности намене, уско везане за рад 
високошколских институција, сведочанство је развоја универзитетске 
наставе и изузетног флористичког богатства за град и државу. Данас 
Ботаничка башта има велики значај као научна институција за 
основна и примењена ботаничка истраживања, центар за очување 
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и заштиту угрожених биљних врста у in situ и ex situ условима, као 
и за проучавање натурализације и аклиматизације аутохтоних и 
егзотичних врста у Београду и Србији. Она је полигон за презентацију 
разноврсности флоре Србије и читавог света и ботаничку наставну 
базу Биолошког факултета Универзитета у Београду. Позитиван 
ефекат ове зелене оазе у центру града на непосредно урбано 
окружење, као произвођача кисеоника и биофилтера загађеног 
ваздуха, данас је непроцењив. 

Библиотека Ботаничке баште једна је од најстаријих и најбогатијих 
у региону. Међу књигама се налазе прави раритети велике музејске 
вредности, попут десет томова Flora Graeca Sibthorpiana. Реч је о 
капиталном делу Џона Сибторпа, луксузном издању о самониклим 
биљкама Грчке, Мале Азије и Леванта. То је раритетна едиција из прве 
половине 19. века са скоро 1.000 илустрација биљака у природној 
величини. Литографије су израђене на основу оригиналних цртежа 
чувеног ботаничког сликара Фердинанда Бауера, и ручно су бојене 
техником акварела. Библиотека чува и највећу научну и културно-
историјску заоставштину Јосифа Панчића – збирку биљака под 
називом Herbarium Pancicianum. 

У оквиру Ботаничке баште, одмах крај улаза, налази се попрсје 

Јосифа Панчића, рад аутора Николе Вукосављевића, биста постављена 
2006. године, и попрсје Недељка Кошанина, испред управне зграде. 
Недељко Кошанин је такође био биолог, професор Универзитета, 
члан Српске краљевске академије, управник Ботаничког завода и 
Ботаничке баште. Његова биста је постављена такође 2006. године и 
рад је академског вајара Милуна Видића.

Ботаничка башта „Јевремовац“ има статус споменика природе од 
великог значаја – II категорије, а будући да с великом стакларом 
представља значајну архитектонску и културно-историјску вредност 
– 2007. године проглашена је за споменик културе (Одлука о 
утврђивању, Службени гласник Републике Србије, бр. 30/2007).

Литература:
Диклић, Н. (1996), Јосиф Панчић (1814–1888), Живот и дело српских научника, 
Биографије и библиографије, књига I, Београд: Српска академија наука и уметности. 
Документација ЗЗСКГБ СК 320
https://jevremovac.bio.bg.ac.rs/home, сајт Института за ботанику и Ботаничке баште 
„Јевремовац“ [22. 1. 2019]
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Nested between Takovska Street and Despota Stefana Boulevard in 
Belgrade, the Botanical Garden ”Jevremovac” does not bear the name of 
the great Serbian botanist Josif Pančić who deserves the most praise for 
its foundation. It was historical circumstances that decided on the name 
the garden bears to this day, that of Jevrem Obrenović, a brother to Prince 
Miloš Obrenović, due to the fact that the garden was established on the 
estate that once belonged to Lord Jevrem.

Josif Pančić, born to a poor family in the village of Ugrini in present day 

Croatia, the then Austrian Empire, graduated from the Medical School in Pest 
in 1842 with the thesis Taxilogia botanica. He moved to Serbia in 1846, and in 
1853 he became a professor of natural history in Belgrade Lyceum. He taught 
several courses there – botany, zoology, mineralogy, geology and agronomy. 
Nevertheless, botany remained his lifelong passion. Deeply devoted to nature, 
he meticulously studied the flora and fauna of Serbia and the whole Balkan 
peninsula, leaving massive scientific material to posterity. He discovered 
several new plant species, including his famous eponymous Pančić’s spruce. 
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He died in Belgrade in 1888 but rests in the mausoleum erected on the highest 
peak of the Mount Kopaonik that also bears his name – Pančić’s Peak.

When Josif Pančić came to Serbia, the Belgrade Lyceum – the first 
institution of tertiary education in Serbia, then based in the present-
day Princess Ljubica’s Residence, had already been educating students 
for several years. Having acquired a full professorship there, Josif Pančić 
established a garden in one corner of the Lyceum courtyard to serve 
educational purposes, widely regarded today as the first botanical 
collection in Serbia. However, when Lyceum was transformed into the 
Great School of Belgrade and moved to the Captain Miša’s Mansion in 1863, 
the new premises offered no proper place for a botanical collection.

Pančić had put forward the idea of establishing the first botanical garden 
in Belgrade back in 1862. However, it was not established until 1874, when 

the Ministry of Education and Church Affairs of the Principality of Serbia 
issued the decree on its foundation. In the very same year, Josif Pančić was 
the representative of Serbia on the International Congress of European 
Botanists and the international flower exhibition held in Florence. In the 
next few years Pančić visited many European cities, learning the methods 
of planting, laying out and maintaining botanical gardens. In 1882 he also 
visited Vienna, learning about techniques for heating greenhouses, and 
gaining knowledge on acquiring, cultivating and tending to exotic plants.

The promised plot of land on the bank of the River Danube in Dorćol 
was given to The Great School as late as in 1885. Unfortunately, the land 
proved to be quite inappropriate due to its exposure to frequent flooding. 
Following two major floods that considerably damaged its plant collection, 
Pančić commenced his pursuit for a more suitable location to raise a 
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botanical garden. Regrettably, he did not live to see it open; he died in 
1888.

The following year, King Milan Obrenović granted the Great School of 
Belgrade his estate in Palilula for the purpose of raising a botanical garden 
there. That King Milan greatly appreciated the works and competences 
of Josif Pančić could be seen from the fact that, following the 1886 
foundation of the Serbian Royal Academy (that grew into the Serbian 
Academy of Sciences and Art), he appointed Josif Pančić as one of the four 
members of the Natural Sciences Department and the first president of 
the Academy at the same time. By donating the estate he had inherited 
from his grandfather, Lord Jevrem Obrenović, a great supporter of people’s 
education, to the Great School, King Milan paid homage to Pančić’s 
work. King’s only request was for the new garden to be named after his 

grandfather – “Jevremovac”.
The construction works for the Botanical Garden “Jevremovac”, headed 

by the professor of botany Stevan T. Jakšić, commenced in 1890, by 
levelling and planting the ground. For the purpose of preserving more 
sensitive plants, in 1892 a sizable greenhouse was brought in parts from 
Dresden and assembled at the spot where it stands today. It comprises two 
wings joined by a central dome and is divided in three sections – succulent 
garden, subtropical garden and tropical garden. The wings facing north 
and south end in modestly decorated masonry parts. Its perfect symmetry 
and architectural elements such as vaulting pilasters and gables above 
lintels are reminiscent of the Academicism. However, the layout and shape 
of the first-floor windows hint at Romanticism. On the other hand, both 
the wings and the central dome are made of modern material – glass and 
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iron, which was dictated by the greenhouse’s actual purpose. It was these 
materials that allowed for the rich Art Nouveau decoration, revealing a 
new trend in European architecture of the late 19th century.

The greenhouse covers the area of 500m2. At the time it was erected, it 
was one of the grandest and most beautiful greenhouses in this part of 
Europe. The structure purchased from the Mozentin manufacturer from 
Dresden stands today as the jewel of its parent institution.

The Botanical Garden was originally enclosed by a wooden fence. 
Administration building was added in 1908, the water network system 
installed between 1892 and 1896, while the academic premises, a masonry 
fence and a small greenhouse were added in the 1930s.

“Jevremovac” remains the first and the only botanical garden in Serbia. 
Today it covers the area of around five hectares, including, in addition 
to the open space, the greenhouse and the premises of the Botanical 
Institute – the administrative building, the ice plant, the herbarium, the 
library, the lecture hall, and the laboratory. The Garden functions as the 
educational unit of the Belgrade University’s Faculty of Biology and it is 
the centre of all botanical disciplines in Serbia. Due to its specific purpose 
closely related to the work of academic institutions, it is the testimony of 
development of university education as well as an exceptional botanical 
treasure for both the city and the country. Today, the Botanical Garden is 
regarded as a highly significant scientific institution specialised in basic 
and applied botanical research, an endangered plant species in situ and 
ex situ preservation and protection centre, as well as the research ground 
for naturalisation and acclimatisation of autochthonous and exotic species 
in Belgrade and Serbia. It showcases the diversity of flora of Serbia and 
the rest of the world and serves as a base for botanical education at the 
University of Belgrade’s Faculty of Biology. Today, the beneficial effect on 
the immediate urban surroundings of this green oasis in the city centre, as 
an oxygen producer and bio-filter for air pollution, is priceless.

The Botanical Garden Library is one of the oldest and richest in the 
region. Its collection comprises some genuinely rare books of great 
historical value, such as ten-volume Flora Graeca Sibthorpiana. It is a capital 
work of John Sibthorp on wild autochthonous plants of Greece, Asia Minor 
and Levant. This rare luxury edition from the first half of the 19th century 
includes nearly 1,000 life-size illustrations of plants. Its water colour hand-
painted lithographic prints are based on the original drawings of the 
famous botanical illustrator Ferdinand Bauer. The library is also the home 
to the biggest scientific, cultural and historical heritage of Josif Pančić – 
the collection of plants called Herbarium Pancicianum.  

Near the entrance gate to the Garden there is a bust of Josif Pančić, the 
work of Nikola Vukosavljević, erected in 2006, while the bust of Nedeljko 

Košanin stands in front of the administration building. Nedeljko Košanin 
was also a biologist, a university professor, a member of the Serbian 
Academy of Sciences and Arts, and the director of the Botanical Institute 
and the Botanical Garden. His bust sculpted by the academic sculptor 
Milun Vidić was also placed in 2006.

Botanical Garden „Jevremovac“ is designated a category II natural 
monument of exceptional importance, and since it also represents 
a significant architectural, cultural and historical heritage owing to 
its greenhouse building, in 2007 it was also designated as a cultural 
monument (Designating Decision, Official Gazette of the Republic of 
Serbia, no. 30/2007).

References:
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